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ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

NIELE BROŃ NAS W WALCE, 

A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI 

I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA 

BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH 

GO BÓG POSKROMIĆ RACZY, 
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ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-
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1. Dziś I Niedziela miesiąca, o godz.17.30 nabożeństwo ado-

racyjne w intencji wiernych zmarłych. 

 

2. Od jutra będzie odprawiana Msza Św. gregoriańska za 

zmarłego Ks. prał. Czesława Żyłę. Msza ta jest zamówiona 

przez księży pracujących w naszej parafii. 

 

3. Do 30 listopada o godz. 18.00 jest odprawiana w naszym 

kościele zbiorowa Msza Św. w intencji zmarłych poleconych 

modlitwom. Imiona i nazwiska zmarłych są wyczytywane w 

trzech częściach: I – poniedziałek 

i czwartek, II – wtorek i piątek, III – środa i sobota. 

 

4. W dniach od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie 

zyskać odpust zupełny (na zwykłych warunkach) za pobożne 

nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. 

Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. 

 

5. Dnia 7 listopada będziemy przeżywali I piątek miesiąca. 

Msza Św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 7.00. 

Spowiedź rano w czasie Mszy Św. i od godz. 17.30. 

 

6. W najbliższą sobotę (8 listopada) księża od godz. 9.00 od-

wiedzą w domach osoby starsze i chore z posługą sakramen-

talną. 

 

7. Za tydzień będziemy przeżywać dzień modlitwy 

i łączności z Kościołem prześladowanym. W tym roku to Sy-

ria. Zbierane też będą ofiary do puszek na pomoc dla nich. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

KONTO BANKOWE PARAFII 

BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI 

79  80110008  0000  0096  6638  0001 

Tak jak w Chrystusie natura ludzka jest w pełni zespolona 

z boską, służąc jej, aby dokonało się zbawienie, podobnie 

zachodzi w Kościele w odniesieniu do jego rzeczywistości 

widzialnej względem duchowej. Tak więc również Kościół 

jest tajemnicą, w której to, co niewidzialne ważniejsze jest od 

tego co widzialne, i może być rozpoznane jedynie oczyma 

wiary… Poprzez swą rzeczywistość widzialną – to wszystko, 

co jest widoczne – sakramenty i świadectwo nas wszystkich 

chrześcijan, Kościół jest wezwany każdego dnia, by stawał 

blisko każdego człowieka, począwszy od ubogich, cierpią-

cych i wykluczonych, aby wszyscy nadal mogli odczuć 

współczujące i miłosierne spojrzenie Jezusa – powiedział 

papież Franciszek podczas audiencji ogólnej w Watykanie. 

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

Wiadomości Parafialne 
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Msza Trzecia 
PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Daniela 
Ja, Daniel, płakałem i usłyszałem to słowo Pań-
skie: «W owych czasach wystąpi Michał, wielki 
książę, który jest opiekunem dzieci twojego 
narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie 
było, odkąd narody powstały, aż do chwili obec-
nej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, 
każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu 
zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni 
do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecz-
nej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask skle-
pienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwo-
ści, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze». 

Oto słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY 
REFREN: Zbawienie prawych pochodzi od Pana 
Miłosierny jest Pan i łaskawy, 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Nie postępuje z nami według naszych grzechów 
ani według win naszych nam nie odpłaca. 
   Jak ojciec lituje się nad dziećmi, 
   tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją. 
   Wie On, z czegośmy powstali, 
   pamięta, że jesteśmy prochem. 
Dni człowieka są jak trawa, 
kwitnie jak kwiat na polu. 
Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika 
i wszelki ślad po nim ginie. 
   Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, 
   a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem, 
   nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza 
   i pamiętają, by spełniać Jego przykazania. 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła 
do Koryntian. Bracia: Jesteśmy przekonani, że 
Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywró-
ci życie także nam i stawi nas przed sobą razem 
z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w 
pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą 
przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie pod-
dajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszcze-
je nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który 
jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Nie-
wielkie bowiem utrapienia naszego obecnego 
czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku 
dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co wi-
dzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, 
co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, 

trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet 
zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamiesz-
kania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom 
nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w nie-
bie. 

Oto słowo Boże. 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  
Alleluja, alleluja, alleluja 
To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy 
w Syna, miał życie wieczne, a Ja go wskrzeszę 
w dniu ostatecznym. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus powie-
dział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży 
serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie 
wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań 
wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powie-
dział. Idę przecież przygotować wam miejsce. 
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę 
powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy 
byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja 
idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie 
wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać 
drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą 
i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 
inaczej jak tylko przeze Mnie. 

Oto słowo Pańskie. 
 

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA  

Przez grzech utraciliśmy drogę do domu Ojca, 

do „bezmiaru chwały”, dla której stworzył nas 

Bóg. Z łaski Boga sam Chrystus jest naszą drogą 

i życiem. Przychodzimy do Ojca przez Jezusa, 

przez Jego krzyż. Gdy przez krzyż Chrystusa 

patrzymy na nasze teraźniejsze cierpienia 

i utrapienia, wówczas postrzegamy je jako 

oczyszczenie, jako miłosierne doświadczanie nas 

ze strony Boga, który chce, byśmy się stali godni 

Jego samego, kochający jak On. 

http://mateusz.pl/czytania/2014/20141102.htm# 



NIEDZIELA 02.11.2014 

7.00   W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

8.30   + Jadwigę i Jerzego Mikiel 

10.00 + Za zmarłe Siostry ze Zgromadzenia św. Katarzyny 

11.30 + Bronisławę Misztal, Juliannę w 43 r. śm. i Antoniego 

Przedwój, zm. z rodz.  

13.00     ZA PARAFIAN  

18.00 + WYPOMINKI 

PONIEDZIAŁEK 03.11.2014 

7.00 + Eugeniusza Lipińskiego w 24 r. śm., Wandę i Wacława 

Żbikowskich, Aleksandra Balcerzaka 

7.00 + W pewnej intencji 

7.00 + Danutę i Mariana Podłuckich 

7.00 + Jana Meskler 

18.00 + WYPOMINKI 

18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 1 

WTOREK 04.11.2014 

7.00 + Wiktora Łabęda 

7.00 + Lucynę Wolfram p.p. 

7.00 + Leszka i Floriana Grafka, Helenę i Józefa Kuśmierczyk 

7.00 + Karola i Jana Gałas 

18.00 + WYPOMINKI 

18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg.2 

ŚRODA 05.11.2014 

7.00 + Stanisława Grzybowskiego w 2 r. śm., Tadeusza, Anto-

ninę, Apolonię i Wojciecha Kusek, Helenę i Tomasza Czaja, 

Marię i Mieczysława Dremek oraz cr. Grzybowskich 

7.00 + Stanisławę Bartkowską i zm z rodziny 

7.00 + Bronisławę Krzemińską i zm. z rodz. Kołc, Woś i Fryc 

18.00 + WYPOMINKI 

18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 3 

CZWATEK 06.11.2014 

7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego 

7.00 + Józefa Brodowskiego w 16 r. śm. 

7.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 4 

18.00 + WYPOMINKI 

PIĄTEK 07.11.2014 

7.00 + Leonarda Leszkiewicza 

7.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 5 

7.00 + Irenę Bibro p.p. 

18.00 + WYPOMINKI 

SOBOTA 08.11.2014 

7.00 + Jadwigę Ostrowską 

7.00 + Stanisławę Jarmusz w 3 r. śm. 

7.00 + Jana I Lucynę Stromeckich 

18.00 + WYPOMINKI 

18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 6 

NIEDZIELA 09.11.2014 

7.00  + W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO 

7.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 7 

8.30  +  Karolinę w 12 r. śm. i Józefa w 27 r. śm. Wiśniew-

skich Edwarda Kowalewskiego w 37 r. śm., zm. z rodz. Pia-

seckich i Wiśniwskich 

10.00 + Annę i Romana Radomskich 

11.30 +  Jana w 6 r. śm. i Genowefę Kozińskich 

13.00     ZA PARAFIAN  

18.00 + WYPOMINKI 

  Intencje Mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Maria Lewandowska 

Śp. Alicja Świercz 

Wieczny odpoczynek… 

Ochrzczeni: 
1. Karolina Kamińska. 2. Hanna Kesel. 3. Wiktoria 
Szmurło. 4. Wojciech Szczygieł. 5. Kornelia Szczy-
gieł. 6. Szymon Składanek. 

Wybrane myśli z… 

I konferencji naukowej „Życie bliskie 
śmierci” , w Seminarium DWP, 
 

– Pamiętajcie, że życie tu na ziemi jest drogą 
i tylko drogą niczym więcej – drogą do nieba bo 
człowiek jest stworzony nie dla ziemi, ale dla 
nieba... Słuchajcie nic o was nie wiem, nie znam 
was, ale wiem o was jedną rzecz. Wiem, że na 
pewno wszyscy umrzecie. – Św. Jan Paweł II. 
– Życie jest najcenniejszym darem jaki człowiek 
otrzymał i nie wolno go w żaden sposób deprecjo-
nować czy wartościować w stosunku do wydolno-
ści biologicznej, ekonomicznej, psychicznej czy 
świadomościowej ludzkiego organizmu. – Ks. 
Abp Henryk Hoser SAC. 
– To nie jest tak, że śmierci należy się bać. Do 
śmierci trzeba się po prostu przygotować. Bo 
śmierć jako taka jest celem życia ludzkiego. Czło-
wiek żyje, żeby umrzeć. Umierają wszyscy, także 
cudowanie uzdrowieni. Więc, jeżeli wiemy, że coś 
jest nieuniknione, to trzeba zastanowić się jak 
zrealizować to życie, żeby śmierć była po prostu 
szczęśliwa, żeby była prostym przekroczeniem 
progu do Domu Ojca.— dr Wanda Półtawska. 
– Jeszcze niedawno niewinne dzieci, kruche osoby 
starsze, upośledzone lub chore psychicznie były 
otaczane szczególną opieką i leczone, dziś są wy-
biórczo mordowane. Przysięga Hipokratesa, która 
ponad 23 wieków stopniowo budowała zaufanie 
pacjenta do lekarzy nie obowiązuje. Powstała 
nieufność, która powoduje, że koszty opieki me-
dycznej przekraczają budżety najbogatszych naro-
dów. Pacjenci domagają się więcej testów labora-
toryjnych, opinii kolejnych specjalistów, niepo-
trzebnych operacji i pozywają lekarzy do sądu za 
nadużycia. – kanadyjski psychiatra dziecięcy, 
psycholog i psychoterapeuta. 
– Konferencja, stanowi odpowiedź na istotny 
problem współczesności jakim jest dehumaniza-
cja, będąca udziałem postępu cywilizacyjnego, 
w tym medycyny… Tylko poszukiwanie integral-
nego dobra osoby ludzkiej jest drogą do uchronie-
nia współczesnej medycyny przed jej cle humani-
zacją i depersonalizacją. – prof. dr hab. n. med. 
Krzysztof Warzocha 

 

01 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych 

Uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmen-

tarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wy-

przedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami 

na cmentarz i nawiedzamy groby bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając 

kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebie-

skiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, 

a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przy-

pomina również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. W początkach 

chrześcijaństwa, w obawie przed bałwochwalstwem, nie oddawano czci nikomu ze stworzeń, ani 

ludziom, ani aniołom. Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. W Nowym Testa-

mencie zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus daje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką wyraża 

się św. Paweł w listach do Rzymian i Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku. Najpierw przed-

miotem kultu stała się Najświętsza Maryja Panna, jako Matka Syna Bożego. Kościół zaczął ustana-

wiać święta i układał modlitwy oraz pieśni o Matce Bożej. W tym samym czasie zauważamy też kult 

św. Michała Archanioła. Krwawe prześladowania Kościoła w I w. rozbudziły także kult męczenni-

ków. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzin dla nieba. Dlatego już od V w. kult prywatny 

przerodził się w urzędowy, powszechny. W VIII w. papież Grzegorz III w kościele św. Piotra otwo-

rzył kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. Papież Jan XI w 935 r. ustano-

wił święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. Przypomina ono tych 

Świętych, którzy nie mają swoich osobnych wspomnień w roku liturgicznym. Kult Świętych pomnaża 

cześć Pana Boga. Świętych Pańskich czcimy ze względu na Pana Boga, którego oni "reprezentują". 

Tak więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez nich kierujemy kult ku Panu Bogu. 

 

02 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej 

dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie wprowadził 

opat benedyktynów. On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listo-

pada. W 1915 r., podczas I wojny światowej, papież Benedykt XV pozwolił kapłanom całego Kościo-

ła odprawić w tym dniu trzy Msze Św. Jedną w intencji przyjętej od wiernych, drugą w intencji 

wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią w intencji papieża. Zwyczaj ten nie jest traktowany jako 

obowiązek. Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi 

więc o których nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. 

Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie. Sobór Trydencki orzekł 

prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą 

duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym 

pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne. Nabożeń-

stwo do dusz czyśćcowych było i jest bardzo żywe. Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby, 

często zamawiane Msze Św. w intencji zmarłych, w Kościele rzymskim powszechne są Msze Św. 

gregoriańskie (30 Mszy Św. po kolei przez 30 dni). 

 
http://www.niedziela.pl/artykul/3820/nd/Uroczystosc-Wszystkich-Swietych-i-Dzien. /Józef Rydzewski/ 
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