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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, 

POKORNIE PROSIMY A TY, 

KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIE-

SKIEGO, SZATANA I INNE 

ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 

ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN 
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1. Przeżywamy maj – miesiąc poświęcony czci Matki Bożej. 

Nabożeństwa majowe w naszym kościele są odprawiane 

w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę 

o godz. 17.30. 

 

2. Jutro o godz. 18.00 zbiorowa Msza św. w intencji zmar-

łych. Wyczytywanie intencji rozpoczniemy o godz. 17.50. 

 

3. We wtorek i czwartek o godz. 16.30 odbędą się próby dla 

dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. 

 

4. W piątek (8 maja) od godz. 16.00, w kancelarii, odbędzie 

się egzamin przed sakramentem bierzmowania. 

 

5. W najbliższą sobotę (9 maja) od godz. 9.00 kapłani udadzą 

się do osób starszych i chorych z posługą sakramentalną. 

 

6. W najbliższą niedzielę (10 maja) w naszej parafii będzie-

my przeżywali uroczystość I Komunii św. na Mszy św. 

o godz. 8.30. Spowiedź dla dzieci i ich rodzin w piątek 

(8 maja) od godz. 16.00. 

 

7. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę będą przezna-

czone na Seminarium Duchowne naszej Diecezji. 

 

8. Kto chciałby się zapisać na wyjazd do Hiszpanii i Francji – 

zapraszamy; zostały jeszcze 4 wolne miejsca. 

 

9. W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na 

pomoc ofiarom w Nepalu. O przeprowadzenie zbiórki proszę 

Panie z Żywego różańca. 

 

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Nabyć ją moż-

na w zakrystii. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

KONTO BANKOWE PARAFII 

BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI 

79  80110008  0000  0096  6638  0001 

   W tę niedzielę w Nowodworskim Ośrodku Kultury zapre-

zentowany zostanie montaż poetycko-muzyczny pod tytu-

łem „Opowiem Ci, Wnuczko o Polsce”. Na widowisko złożą 

się wiersze i piosenki z naszej historii. Początek 

o godzinie 16:00, wstęp wolny. Organizatorzy serdecznie 

zapraszają. 

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

Wiadomości Parafialne 
V NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                                                                03 maja 2015r. 

PIERWSZE CZYTANIE 

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy 
Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował 
przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy 
bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. 
Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowa-
dził do apostołów, i opowiedział im, jak 
w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemó-
wił do niego, i z jaką siłą przekonania prze-
mawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki 
temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Prze-
mawiał też i rozprawiał z hellenistami, któ-
rzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak 
dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do 
Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cie-
szył się pokojem w całej Judei, Galilei 
i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, 
i napełniał się pociechą Ducha Świętego. 

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. 
Wypełnię me śluby wobec bojących się Boga. 
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, 
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: 
„Serca wasze niech żyją na wieki”. 
   Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce 
ziemi 
   i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. 
   Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi, 
   przed Nim zegna się wszyscy, którzy staną się pro-
chem. 
A moja dusza będzie żyła dla Niego, 
potomstwo moje Jemu będzie służyć, 
przyszłym pokoleniom o Panu opowie, 
a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się 
narodzi. 
 

DRUGIE CZYTANIE 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apo-
stoła. Dzieci, nie miłujmy słowem i języ-
kiem, ale czynem i prawdą. Po tym pozna-
my, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy 
przed Nim nasze serce. Bo jeśli nasze serce 
oskarża nas, to przecież Bóg jest większy 
od naszego serca i zna wszystko. Umiłowa-

ni, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność 
wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzy-
mamy od Niego, ponieważ zachowujemy 
Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu 
podoba. Przykazanie Jego zaś jest takie, 
abyśmy wierzyli w imię Jezusa Chrystusa, 
Jego Syna, i miłowali się wzajemnie tak, 
jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przy-
kazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że 
trwa On w nas, poznajemy po Duchu, które-
go nam dał.. 

Oto słowo Boże. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. 
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 

EWANGELIA 

   Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus 
powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem 
prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec 
mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, 
która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, 
a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, 
aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jeste-
ście czyści dzięki słowu, które wypowie-
działem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja 
w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie 
może przynosić owocu sama z siebie, o ile 
nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, 
jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja je-
stem krzewem winnym, wy - latoroślami. 
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi 
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie 
możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie 
trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl 
i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, 
i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, 
a słowa moje w was, poprosicie, o cokol-
wiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec 
mój przez to dozna chwały, że owoc obfity 
przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”. 

Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 03. 05. 2015 

7.00   W int. ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

8.30 + Zbigniewa Stolarskiego w 10 r. śm. i 

zm. z rodz. Wojciechowskich i Stolarskich. 

10.00   Dziękczynno-błagalna w 50 r. ślubu 

Barbary i Stanisława. 

11.30   W pewnej intencji 

13.00   ZA PARAFIAN. 

18.00 + Waldemara Bułka. 

 

PONIEDZIAŁEK 04. 05. 2015 

7.00 + Stanisławę i Zygmunta Gronek, zm. 

z ich rodzin. 

7.00 + Danutę, Klementynę i Bronisława 

Śniady, Monikę i dziadków Bziuk, Zenona 

Skubińskiego, Barbarę i Kazimierza Mikul-

skich. 

7.00 + Halinę i Kazimierza Kwiatkowskich. 

18.00 + Zbiorowa za zm. 

18.00 Dziękczynno-błagalna w 25 r. ur. 

Jacka Wiechowicza z prośbą o zdrowie. 

 

WTOREK 05. 05. 2015 

7.00 + Janusza Zalewskiego w 9 r. śm., 

Iwonę Mańkowską i zm. z rodz. Zalew-

skich. 

7.00 + Adelę Stasiak w 6 r. śm. 

7.00 + Stanisława Antosiewicza, zm. z 

rodz. Antosiewiczów, Kołpaczewskich, 

Królikowskich i Mychlińskich. 

18.00 + Kazimierę, Aleksandra i Tadeusza 

Wierzbickich. 

18.00 + Czesława Frąk. 

 

ŚRODA 06. 05. 2015 

7.00 + Wiesławę Kutrowską. 

7.00 +  

7.00 + Danutę Pióro w 3 r. śm. 

18.00   Nowenna do MBNP 

18.00 + Krzysztofa Franiewskiego w 17 r. 

śm. 

  Intencje mszalne 

 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Adam Zalewski 

Śp. Henryk Szcześniak 

 

Wieczny odpoczynek… 

Ochrzczeni: 
1. Adam Widomski. 2. Oliwier Przytuła. 
3. Natan Affek. 4. Michał Sławomir Antosik. 
5. Nela Romańska. 6. Maja Banaszek. 
7. Julia Rutkowska. 8. Michał Piekarski. 

Intencje mszalne c. d. 
CZWATEK 07. 05. 2015 

7.00 + Tadeusza, Jana i Mariannę Lewińskich, 

Zenobię i Mariana Kowalewskich. 

7.00 + Bogdana Matwiejczyka. 

7.00 + Michalinę, Józefa i Kazimierza Dębkow-

skich. 

18.00 + Stanisławę, Stanisława i Zbigniewa Śmie-

chowskich. 

PIĄTK 08. 05. 2015 

7.00 + . 

7.00 + . 

7.00 + Zygmunta Godzwa, Stanisława Szczepań-

skiego. 

7.00 + Stanisława Wiśniewskiego. 

18.00 + Stanisława Garbowskiego, zm. rodziców i 

rodzeństwo. 

18.00 + Andrzeja Kurowskiego w 2 r. śm. 

SOBOTA 09. 05. 2015 

7.00      O potrzebne łaski dla Krzysztofa. 

7.00 + Andrzeja Burzyńskiego. 

7.00 + Zofię, Sylwestra i Mariana Godlewskich. 

18.00 + Wojciecha, Helenę i Józefa Lesak. 

18.00 + Stanisławę i Wincentego Górskich. 

18.00 + Juliana i Zofię Kołacz, Juliannę i Stanisła-

wa Biernackich. 

NIEDZIELA 10. 05. 2015 

7.00   W int. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO 

8.30   W INTENCJI DZIECI I KOMUNIJNYCH 

10.00 + Wiktorię Piórkowską i zm z rodz. 

11.30 + Stanisława i Sławomira Woźniaków, 

Paulinę Zielińską, Bartosza Bukowskiego 

13.00   ZA PARAFIAN. 

18.00 + . 

6 MAJA. ŚWIĘCI APOSTOŁOWIE FILIP I JAKUB. 

   Filip pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był uczniem Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa, 

został jednym z dwunastu Jego uczniów. Wzmianka, że pochodził z miasta Andrzeja i Piotra, wskazuje, że wszy-

scy trzej Apostołowie musieli się znać poprzednio, że znał go dobrze także św. Jan Apostoł, który te szczegóły 

przekazał. O jego powołaniu na Apostoła upewniają nas także katalogi, czyli trzy wykazy Apostołów, jakie nam 

pozostawiły Ewangelie, gdzie jest zawsze wymieniany na piątym miejscu. Filip jest czynnym świadkiem cudow-

nego nakarmienia rzeszy przez Chrystusa. Musiał się cieszyć specjalnym zaufaniem Pana Jezusa, skoro poganie 

proszą go, aby im dopomógł w skontaktowaniu się z Mistrzem. Tyle informacji podaje Pismo święte. Za Klemen-

sem Aleksandryjskim pierwszy historyk Kościoła, Euzebiusz, podaje, że św. Filip był w związku małżeńskim 

i miał dzieci. Istnieją źródła, które piszą o wędrówkach apostolskich Filipa po krainie Partów i Helladzie oraz 

o różnych przygodach Apostoła, a wreszcie o jego męczeńskiej śmierci w Hierapolis. Nie są to jednak potrwier-

dzone wiadomości. 

   Jakub, zwany Młodszym lub Mniejszym, był synem Alfeusza, zwanego Kleofasem i Marii, rodzonym bratem 

św. Judy Tadeusza, krewnym Jezusa. W katalogach Apostołów jest wymieniany na jednym z ostatnich miejsc - co 

oznacza, że przyłączył się do grona Apostołów najpóźniej. Pochodził z Nazaretu. Pisze o tym wyraźnie w swoim 

Liście i tym się chlubi. Także Łukasz nazywa Judę "Jakubowym", czyli bratem Jakuba. Mieli oni jeszcze jednego 

brata, Józefa. Po zmartwychwstaniu Jezusa Jakub wyróżniał się wśród Apostołów jako przewodniczący gminy 

chrześcijańskiej w Jerozolimie. Kiedy św. Piotr został cudownie uwolniony przez anioła z więzienia, każe o tym 

oznajmić Jakubowi. Na soborze apostolskim św. Jakub zaraz po Piotrze zabrał głos i wpłynął na to, że św. Paweł 

mógł spokojnie pełnić swoją misję wśród pogan i nie narzucać im przepisów prawa Mojżeszowego. O tym, jak 

wielkiej powagi zażywał św. Jakub wśród Apostołów, świadczą Listy św. Pawła. Apostoł Narodów pisze w Liście 

do Koryntian, że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu pokazał się również Jakubowi. W Liście do Galatów autor 

szczyci się, że widział Jakuba, brata Pańskiego. Mimo różnych żali i różnic Paweł nie wahał się nazwać Jakuba 

filarem Kościoła. Jakub zostawił list do wiernych Kościoła narodowości żydowskiej. Napisał go w latach 45-49. 

List był pisany pięknym językiem greckim, co wskazuje, że św. Jakub go dyktował, a pisał doskonały stylista. 

O śmierci św. Jakuba Apostoła pisze Józef Flawiusz, współczesny mu historyk żydowski. Św. Jakub Młodszy 

ukamienowany został w 62 roku. Już za życia doznawał wielkiej czci i to nie tylko wśród wyznawców Chrystusa, 

ale również wśród Żydów. Ów historyk przytacza, że arcykapłan Annasz został po zaledwie 3 miesiącach sprawo-

wania funkcji arcykapłana deponowany przez Heroda Agryppę właśnie za morderstwo, dokonane na Jakubie. I do 

Heroda, i do namiestnika doszły bowiem skargi, że Annasz nadużył swoich praw. Hegezyp, Klemens Aleksandryj-

ski i Euzebiusz potwierdzają, że Jakub cieszył się wśród Żydów powagą ascety. 

8 MAJAŚWIĘTY STANISŁAW, BISKUP I MĘCZENNIK. GŁÓWNY PATRON POLSKI. 
   Najdawniejszym i pierwszym źródłem do żywotu św. Stanisława są roczniki z ok. 1059 roku oraz Katalog 

biskupów krakowskich. W obu tych dokumentach znajdują się daty jego rządów i wiadomość o przeniesieniu 

ciała świętego męczennika. Pisze o nim pierwszy historyk polski, Anonim, zwany potocznie Gallem (ok. 1112), 

i – obszernie - bł. Wincenty Kadłubek (+ 1223). Pierwszy, właściwy żywot św. Stanisława napisał dominikanin, 

Wincenty z Kielc, ok. 1240 roku. Żywot ten posłużył jako podstawa do kanonizacji męczennika. Urodził się w 

Szczepanowie prawdopodobnie około 1030 r. Swoje pierwsze studia odbył zapewne w domu rodzinnym, potem 

być może w Tyńcu w klasztorze benedyktyńskim. Nie jest wykluczone, że dalsze studia odbywał zgodnie z ów-

czesnym zwyczajem za granicą. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. roku 1060. Po śmierci biskupa krakowskiego, 

Lamberta Suła, Stanisław został wybrany jego następcą. Wybór ten zatwierdził papież Aleksander II. Konsekracja 

odbyła się w roku 1072. Dał się poznać jako pasterz gorliwy, ale i bezkompromisowy. Na pierwszym miejscu największą zasługą 

Stanisława było to, że dzięki poparciu króla Bolesława Śmiałego, udał się do papieża Grzegorza VII wyjednać wskrzeszenie metro-

polii gnieźnieńskiej. Niestety fakt targnięcia się na św. Stanisława świadczy najlepiej o tym, jak nieopanowany był tyrański charak-

ter zdradliwego króla. Autorytet Stanisława musiał być w Polsce ogromny, skoro według podania nawet najbliżsi stronnicy Bole-

sława nie śmieli targnąć się na jego życie. Król miał to uczynić sam. 11 kwietnia 1079 roku Bolesław udał się na Skałkę i w czasie 

Mszy świętej zarąbał biskupa uderzeniem w głowę. W chwili śmierci mógł mieć ok. 40 lat. Na wiadomość o dokonanym mordzie, 

cały naród stanął przeciwko królowi. Opuszczony przez wszystkich, musiał udać się na banicję. Bolesław Śmiały usiłował jeszcze 

szukać dla siebie poparcia na Węgrzech u św. Władysława. Ten mu jednak odmówił. Zmarł tamże zapewne w 1081 roku. Uroczy-

stość kanonizacji Stanisława w Polsce, odbyła się dnia 8 maja 1254 roku. Stąd liturgiczny obchód ku jego czci.  
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


