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1.W dniu dzisiejszym są zbierane ofiary do puszek na misje „Ad Gentes”. 

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: 

   - w piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej są odprawiane: 

   - o godz. 17.15 – dla dzieci wraz z rodzicami 
   - o godz. 18.30 –bezpośrednio po Mszy św. wieczornej - dla młodzieży 

i dorosłych. Wyjątkowo ze względu na rekolekcje, w ten piątek nabożeństwo 

Drogi Krzyżowej będzie odprawione TYLKO o godz. 17.15. 
   Na rozważanie Męki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali zapraszamy 

w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15. 

3. Od jutra rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. 
    - w poniedziałek, wtorek i środę (2, 3, 4 marca) dzieci i młodzież. 

       Spotkania rekolekcyjne o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30. 

    - w czwartek, piątek i sobotę (5, 6, 7 marca) – dorośli. Msze św. z nauka-
mi rekolekcyjnymi o godz. 7.00, 10.00, 18.00 i 19.30. 

    Spowiedź rano w czasie Mszy św. o godz. 7.00, potem od godz. 9.30 

i po południu od godz. 16.30. Ofiary składane na tacę w sobotę w czasie 

rekolekcji będą przeznaczone na potrzeby zakonu, w którym pracuje 

o. Rekolekcjonista (Redemptoryści). 

4. Spotkanie osób przygotowujących się do bierzmowania (gr. I) odbędzie 
się w przyszłą niedzielę, po Mszy Św. wieczornej. Obecność obowiązkowa. 

5. Organizujemy 15 marca (niedziela) wyjazd z naszej parafii na Misterium 

Męki Pańskiej do Czerwińska. Ze względu na rezerwację biletów, należy się 
zapisać, oraz wnieść opłatę. Bilet na sztukę, autokar i zwiedzanie muzeum 

misyjnego kosztuje 35 zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. 

6. Organizujemy wyjazd do Hiszpanii i Francji w dn.10 - 17 września br. 
Zwiedzać będziemy: Barcelona, Księstwo Andory, Lourdes, La Salette, 

Avignon, Carcassonne, Montserrat. Koszt 3.320 zł + 40 Euro. Zostało już 
tylko 5 miejsc. Zapraszamy. 

7. W sklepiku Brata Alberta można nabyć świece świąteczne „Caritas” oraz 

paschaliki na liturgię Wielkiej Soboty. 

8. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W związku 

z rekolekcjami do chorych i starszych kapłani udadzą się w przyszłą sobotę 

(14 marca). 
9. Komitet, który zajmował się zbiórką ofiar na wykonanie siedzisk, pragnie 

się rozliczyć z zebranych pieniędzy. Protokół z tych zbiórek zamieszczony 

jest w gablocie na zewnątrz. 
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Można nabyć ją w zakrystii. 
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W niedzielę 1 marca 2015 roku obchodzimy po raz piąty 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

   W całej Polsce a także zagranicą, środowiska patriotyczne, organizacje 
społeczne i samorządy składają hołd niezłomnym bohaterom antykomuni-
stycznego podziemia, mordowanym, katowanym 
i wyklętym za obronę naszej niepodległości. Ich 
walka i tragiczne losy ożywiają dzisiaj wyobraźnię 
wielu pokoleń Polaków, zwłaszcza ludzi młodych, 
którym do szczęścia nie wystarczy hasło „róbta co 
chceta”, kolejna telenowela i ciepła woda w kranie. 
„Wzrost zainteresowania dziejami Żołnierzy 
Wyklętych nie wynika jedynie z faktu, że były 
one przez wiele lat zakłamywane lub przemil-
czane. Historia całych oddziałów i pojedyn-
czych żołnierzy powojennego podziemia poma-
ga kształtować patriotyczną postawę, inspiruje 
do działania na rzecz wspólnego dobra” 
- powiedział Dr Łukasz Kamiński Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 

Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 

Wiadomości Parafialne 
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                                                         01 marca 2015r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Rodzaju Bóg wystawił Abra-
hama na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!” 
A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”, powie-
dział: „Weź twego syna jedynego, którego miłu-
jesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go 
w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wska-
żę”. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg 
wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył 
na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka 
położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem 
Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego 
syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego 
z nieba i rzekł: „Abrahamie, Abrahamie!” A on 
rzekł: „Oto jestem”. Powiedział mu: „Nie pod-
noś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! 
Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmó-
wiłeś Mi nawet twego jedynego syna”. Abraham 
obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana 
uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął 
barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast 
swego syna. Po czym anioł Pana przemówił 
głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: „Przy 
sięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczy-
niłeś to i nie szczędziłeś syna twego jedynego, 
będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak licz-
ne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na 
wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą 
warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy 
ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego 
potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”. 

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: W krainie życia będę widział Boga. 
Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem: 
„Jestem w wielkim ucisku”. 
Cenna jest w oczach Pana 
śmierć świętych Jego. 
   O Panie, jestem Twoim sługą, 
   jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. 
   Ty rozerwałeś moje kajdany, 
   Tobie złożę ofiarę pochwalną 
   i wezwę imienia Pana. 
Wypełnię me śluby dla Pana 
przed całym Jego ludem. 
W dziedzińcach Pańskiego domu, 
pośrodku ciebie, Jeruzalem. 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła 
do Rzymian. Bracia: Jeżeli Bóg z nami, 
któż przeciwko nam? On, który nawet wła-
snego Syna nie oszczędził, ale Go za nas 
wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz 
z Nim i wszystkiego nie darować? Któż 
może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, 
których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który 
usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok 
potępienia? Czy Chrystus Jezus, który 
poniósł za nas śmierć, co więcej - zmar-
twychwstał, siedzi po prawicy Boga 
i przyczynia się za nami? 

Oto słowo Boże. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 

„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus 
wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę wysoką. Tam prze-
mienił się wobec nich. Jego odzienie stało się 
lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na 
ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz 
z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że 
tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla 
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. 
Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli 
przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, 
a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn 
umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy 
się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, 
tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, 
przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali 
o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie 
powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, 
rozprawiając tylko między sobą, co znaczy 
powstać z martwych. 

Oto słowo Pańskie. 
 



NIEDZIELA 01. 03.2015 

7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 29 greg. 

7.00    INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

8.30 + Józefa (m) Serwtkę w 9 r. śm. 

10.00 + Jerzego Rakowskiego w 21 r. śm. 

11.30 + Wiesława Bartosiewicz w 17 r. śm. i Józefa Drzazgowskiego. 

13.00   ZA PARAFIAN  

18.00 + Salomeę Granuszewską w 5 r. śm. 
PONIEDZIAŁEK 02. 03.2015 

7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 30 greg. 

7.00 + Annę i Józefa Matacz. 

7.00 + Feliksa Szpygiel 1 greg. 

7.00 + Jadwigę Pawlak p. p. 

18.00    ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH 

18.00 + Helenę i Zygmunta Skolimowskich, zm. z rodz. Skoli-

mowskich i Waśniewskich 
WTOREK 03.03.2015 

7.00 + Feliksa Szpygiel 2 greg. 

7.00 + Bogdana Przybysza. 

7.00 + Mieczysława w 7 r. śm., Leona i Władysławę Spodek, 

Waldemara Tobolczyka, Wiktorię i Jana Cegiełka. 

18.00 + Kazimierza Dąbrowskiego. 

18.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błog. 

i dalsze łaski dla Michała. 
ŚRODA 04. 03. 2015 

7.00 + Kazimierza i Halinę Sączała oraz za zm. z rodz. Saczawa. 

7.00 + Bogdana Matwiejczyka. 

8.00 +Kazimierza Stafińskiego w 15 r. śm. i za zm. z jego rodziny. 

9.30   W pewnej intencji 

11.00 + Feliksa Szpygiel 3 greg. 

12.30 + Helenę, Bolesława, Jerzego i Mariana Rydzewskich. 

18.00   NOWENNA DO MBN POMOCY 
CZWARTEK 05. 03.2015 

7.00 + Kazimierza Wódeckiego. 

7.00 + Feliksa Szpygiel 4 greg. 

7.00 + Kazimierę i Józefa Sokół. 

10.00 + Ryszarda i Zdzisława Stankowskich oraz zm. c. r. 

Stankowskich i Rudnickich. 

18.00 + Edwarda w 1 r. śm., Zofię, Stefana i Janusza Śmigrodzkich. 

19.30 +Kazimierę Rzemieniewską. 
PIĄTEK 06. 03.2015 

7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego. 

7.00 + Feliksa Szpygiel 5 greg. 

7.00 + Alfredę Kaczorek p.p. 

10.00 + Kazimierę Rocką i zm. z rodziny. 

18.00 + Stanisławę, Aleksandra i Alinę Biernackich, cr. Kaima 

i Biernackich. 

19.30 + Krystynę Walczak. 
SOBOTA 07. 03.2015 

7.00 + Wiesławę Bożym w 1 r. śm. 

7.00 + Kazimierę, Kazimierza, Zenona i Zdzisława Wiśniewskich. 

7.00 + Feliksa Szpygiel 6 greg. 

10.00 + Romana Jaromin, rodziców, braci i bratowe Papis, 

dziadków Papis i Pozorek. 

18.00 + Kazimierza Miętek i zm. z rodziny. 

19.30 + Marię i Stefana Łabęda, Barbarę Kowalską, cr. Marci-

niaków, Łabędów i Walesiaków. 
NIEDZIELA 08. 03.2015 

7.00    INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO 

7.00 + Feliksa Szpygiel 7 greg. 

8.30 + Zofię w 46 r. śm. i Jana Tobolczyk, dziadków Nowo-

wiejskich i Tobolczyków oraz Józefa Kraska. 

10.00 + Władysławę, Franciszka i Jacka Capigę. 

11.30 + Helenę i Stanisława Grądzkich. 

13.00    ZA PARAFIAN 

18.00 + Czesławę Liwską, Zdzisława i Annę Bieńkowskich. 

  Intencje mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Stanisław Gągolewski 

Śp. Tadeusz Dolak 

Wieczny odpoczynek… 

 BÓG HONOR OJCZYZNA 
1. Czym było powojenne podziemie niepodległościowe? 
Stanowiło prostą kontynuację działalności niepod-
ległościowej z okresu okupacji niemieckiej, będąc 
naturalną konsekwencją wyborów dokonywanych 
na początku wojny przez dziesiątki tysięcy kon-
spiratorów. Było też pierwszym odruchem samoo-
brony społeczeństwa polskiego przeciwko siłą 
narzuconej przez sowietów – komunistycznej 
władzy. 
2. Ilu było „Żołnierzy Wyklętych”? 
Powojenne podziemie niepodległościowe aż do 
powstania NSZZ „Solidarność” było przykładem 
najliczniejszej formy oporu Polaków wobec 
komunistycznej władzy. Przez jego szeregi prze-
winęło się ponad 250–300 tys. ludzi (z tego kilka-
dziesiąt tysięcy w oddziałach zbrojnych), nie 
licząc współpracowników i sympatyków, a także 
około 20 tys. w szeregach konspiracji młodzieżo-
wych. 
5. Czy to było powstanie antykomunistyczne? 
Polskie podziemie niepodległościowe – z racji 
skali, zasięgu, trwałości oraz czynnika inicjujące-
go – jakim była agresja obcego państwa, tj. ZSRR 
– wpisuje się w naturalny sposób w polską trady-
cję insurekcyjną – jako powojenne powstanie 
antykomunistyczne. 
7. Jaką ofiarę ponieśli „Wyklęci”? 
Zbiorowość „Żołnierzy Wyklętych” zapłaciła za 
przywiązanie do tradycji niepodległościowej cenę 
najwyższą spośród wszystkich grup, środowisk 
walczących o wolną demokratyczną Polskę. To 
ponad 5 tys. osób skazanych przez sądy wojskowe 
na kary śmierci, ponad 21 tys. zmarłych i zamor-
dowanych w więzieniach (w tym większość to 
członkowie konspiracji). To bliżej nieznana liczba 
zabitych w trakcie tysięcy pacyfikacji ciągnących 
się przez pierwsze 10 powojennych lat, zamordo-
wanych bez sądu w siedzibach urzędów bezpie-
czeństwa (około 20 tys.). To ponad 250 tys. osób 
skazanych na kary więzienia z powodów politycz-
nych, kilkaset tysięcy dalszych zrujnowanych 
zdrowotnie, ekonomicznie, skazanych na bycie 
obywatelami II kategorii w PRL. 
dr Tomasz Łabuszewski, IPN 

Zachęcamy do przeczytania całości tekstu: 
 

por.: http://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/1-marca-
narodowy-dzien/14609,NARODOWY-DZIEN-PAMIECI-ZOLNIERZY-
WYKLETYCHquot-OBCHODY-2015.html 
http://pamiec.pl/ftp/ilustracje/Labuszewski_tekst.pdf 

3 marca. Święta Kunegunda, zakonnica 

   Kunegunda urodziła się ok. 978 r. Była córką Zygfryda, hrabiego Luksem-

burga. W wieku ok. 20 lat została poślubiona Henrykowi II, księciu Bawarii, 

który po śmierci Ottona III w 1002 r. został wybrany najpierw królem, 

a od 1014 r. - cesarzem Niemiec. Oboje żyli jako dziewicze małżeństwo. 

Św. Henryk otaczał ją taką czcią, że chciał, by z nim dostąpiła zaszczytu koro-

nacji na królową. Dokonał jej ówczesny arcybiskup Moguncji. W roku 1014 

Kunegunda udała się z mężem do Włoch, by w Rzymie z rąk papieża Benedyk-

ta VIII otrzymać koronę cesarską. Choć cesarska para żyła w czystości, 

Kunegundy nie ominęło oskarżenie o cudzołóstwo. By się od niego uwolnić, 

poddała się "sądowi Bożemu" - przeszła po rozżarzonych lemieszach. Kune-

gunda fundowała liczne klasztory i opactwa. Po śmierci męża wstąpiła do 

ufundowanego przez siebie klasztoru benedyktynek. Podczas uroczystości poświęcenia tego klaszto-

ru, po liturgii Słowa, cesarzowa zdjęła cesarskie szaty, ostrzygła włosy i odziała się w zgrzebny habit. 

Swój majątek przeznaczyła na fundacje kościelne i dobroczynne. Zrobiło to wielkie wrażenie na 

uczestnikach ceremonii. Opisuje to wydarzenie ks. Piotr Skarga w "Żywotach Świętych". Jako zakon-

nica służyła z oddaniem ludziom, zwłaszcza ubogim. Nie wyróżniała się niczym w ubóstwie i posłu-

szeństwie, nie wymawiała się od żadnych prac, nawet służebnych. Zmarła 3 marca 1033 r. Zgodnie 

z jej życzeniem została pochowana obok męża. Natychmiast zaczęto oddawać jej publiczny kult. 

 

4 marca. Święty Kazimierz, królewicz 

   Kazimierz urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie na Wawelu. Był 

drugim synem Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką była Elżbieta, córka cesarza 

Niemiec, Albrechta II. Pod jej opieką Kazimierz pozostawał do dziewiątego roku 

życia. W 1467 r. król powołał na pierwszego wychowawcę i nauczyciela swoich 

synów księdza Jana Długosza. Chciał, by jego synowie otrzymali wszechstronne 

wykształcenie. Ochmistrz królewski zaprawiał ich również w sztuce wojennej. 

Gdy na Węgrzech wybuchł bunt przeciwko królowi. Na tron zaproszono Kazimie-

rza. Wyruszył on razem z 12 tysiącami wojska, by poprzeć zbuntowanych magna-

tów. Ci jednak ostatecznie wycofali swe poparcie i królewicz wrócił do Polski bez 

korony węgierskiej. Po powrocie do kraju nie przestał interesować się sprawami 

publicznymi, został prawą ręką ojca, który upatrywał w nim swego następcę. 

Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie Kazimierz jako namiestnik rządził w Koronie. Obowiązki 

państwowe umiał pogodzić z bogatym życiem duchowym. Wezwany przez ojca w 1483 r. do Wilna, 

umarł w drodze z powodu trapiącej go gruźlicy. Pochowano go w katedrze wileńskiej, w kaplicy Naj-

świętszej Maryi Panny, która od tej pory stała się miejscem pielgrzymek. W 1518 król Zygmunt 

I Stary, rodzony brat Kazimierza, wysłał do Rzymu prośbę o kanonizację królewicza. Papież Leon X 

na podstawie zeznań legata wydał bullę kanonizacyjną, która dopiero po perypetiach weszła w życie. 

Kiedy z okazji kanonizacji otwarto grób Kazimierza, jego ciało znaleziono nienaruszone. Przy głowie 

zachował się tekst hymnu ku czci Maryi Omni die dic Mariæ (Dnia każdego sław Maryję). Uroczy-

stości kanonizacyjne odbyły się w 1604 r. w katedrze wileńskiej. W 1636 r. przeniesiono uroczyście 

relikwie Kazimierza do nowej kaplicy, ufundowanej przez Zygmunta III i Władysława IV. Św. Kazi-

mierz jest jednym z najbardziej popularnych polskich świętych. Jest także głównym patronem Litwy. 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


