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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafia p.w. św. Michała 

Archanioła 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

ul. Warszawska 1a 
tel. 022/775 23 32 

e-mail:  

kancelaria@ndmswmichal.pl 
Godz. otwarcia kancelarii:  

pon.—pt. (bez czw.): 10-12 

        16-17:30 

1. Przeżywamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. 

Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele są: w niedzielę 

o godz. 17.30, w tygodniu 

 o godz. 17.15. 

 

2. Ofiary zbierane dziś na tacę przeznaczone są na potrzeby 

naszej parafii. 

 

3. Jutro I poniedziałek miesiąca – o godz. 18.00 Msza św. 

zbiorowa za zmarłych. Intencje można składać do puszki 

przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego. 

 

4. Od 12 października będziemy przyjmować na wypominki 

roczne, jednorazowe oraz na listopadową Mszę św. zbiorową. 

 

5. W najbliższą niedzielę obchodzony będzie XV Dzień Pa-

pieski. Będziemy go przeżywali pod hasłem „Jan Paweł II – 

Patron Rodziny”. Jednym z elementów Dnia Papieskiego jest 

zbiórka ofiar na stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej 

z niezbyt zamożnych rodzin. Przy kościele zbiórkę przepro-

wadzą panie z Żywego Różańca, a na terenie miasta ofiary na 

ten cel zbierać będzie młodzież z gimnazjum nr.1 im. Jana 

Pawła II. Młodzież gimnazjalna będzie uczestniczyć we 

Mszy św. o godz. 10.00. 

 

6. Za tydzień 11 października zapraszamy uczniów klas III, 

przygotowujących się do I Komunii Świętej na Mszę św. 

o godz. 11:30, wraz z rodzicami. Po Mszy odbędzie się spo-

tkanie. Obecność obowiązkowa. 

 

7. Od tego tygodnia zbiórki kandydatów i ministrantów będą 

się odbywały w soboty o godz. 9.00. Na pierwszą zbiórkę 

(10 października) zapraszamy również rodziców. 

 

8. Przypominamy, że można już zgłaszać intencje Mszy św. 

na 2016 rok. 

 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można 

w zakrystii. 

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

Wiadomości Parafialne 
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                                         03 października 2015r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł: „Nie 
jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię 
mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”. Ule-
piwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne 
i wszelkie ptactwo powietrzne, Pan Bóg przypro-
wadził je do mężczyzny, aby się przekonać, jaką 
da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które okre-
ślił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. 
I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, 
ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu 
polnemu, ale dla człowieka nie znalazł odpo-
wiedniej mu pomocy. Wtedy to Pan sprawił, że 
mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy 
spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to za-
pełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które 
wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy 
ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna 
powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich 
kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała 
niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. 
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego 
i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, 
że stają się jednym ciałem. 

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.  
Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana 
i chodzi Jego drogami. 
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, 
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 
   Małżonka twoja jak płodny szczep winny 
   w zaciszu twojego domu. 
   Synowie twoi jak oliwne gałązki 
   dokoła twego stołu. 
Tak będzie błogosławiony człowiek, który się 
boi Pana. 
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi 
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem 
przez wszystkie dni twego życia. 
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. Pokój 
nad Izraelem. 
 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Hebrajczyków. Bracia: Widzimy Jezusa, który 
mało od aniołów był pomniejszony, chwałą 
i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż 

z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. 
Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko 
i przez którego wszystko, który wielu synów do 
chwały doprowadza, aby przewodnika ich zba-
wienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem 
Chrystus, który uświęca, jak ludzie, którzy mają 
być uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tej to 
przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi 
swymi. 

Oto słowo Boże. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas 
mieszka 
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według świętego Marka 
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go 
wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężo-
wi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: „Co 
wam nakazał Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz 
pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. 
Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na 
zatwardziałość serc waszych napisał wam to 
przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg 
«stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego 
opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się 
ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». 
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc 
Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. 
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. 
Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a bierze 
inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. 
I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za 
innego, popełnia cudzołóstwo”. Przynosili Mu 
również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie 
szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to 
oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do 
takich bowiem należy królestwo Boże. Zapraw-
dę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa 
Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. 
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosła-
wił je. 

Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 04. 10. 2015 

7.00   O nowych członków Żywego Różań-

ca i o łaskę powstania Kół Różańcowych 

męskich i dziecięcych w naszej Parafii. 

7.00 + Aleksandrę Tomczyk 4 greg. 

8.30 + Mirosława i Edwarda Perdel. 

10.00 + Ewę i Jana Piekut. 

11.30 + Jarosława Kozak w 2 r. śm. 

13.00   ZA PARAFIAN. 

18.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich. 

PONIEDZIAŁEK 05. 10. 2015 

7.00   O zdrowie i opiekę Maryi dla Teresy 

i Joanny. 

7.00   O zdrowie i potrzebne łaski Kazimie-

rza Kiliana. 

7.00 + Stanisława i Natalię Tomaszewskich. 

7.00 + Franciszka, Janinę, Zofię i Jana Ol-

kowskich, Zygmunta, Feliksę, Zenona 

i Marię Grikin, zm. z rodz. Olkowskich, 

Grikin i Simonaić. 

18.00   Zbiorowa za zmarłych. 

18.00 + Aleksandrę Tomczyk 5 greg. 

WTOREK 06. 10. 2015 

7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego. 

7.00 + Tadeusza Wiernickiego w 31 r. śm. 

i zm. z rodziny. 

7.00 + Kamila Miązek w 6 r. śm. i c.r. 

Tarwackich. 

7.00 + Artura Rajewskiego i zm. rodziców 

Wróblewskich. 

18.00 + Aleksandrę Tomczyk 6 greg. 

18.00 + Kazimierza-Stanisława Czarneckie-

go w 12 r. śm. 

18.00 + Mariana Wiśniewskiego, Stanisła-

wa, Józefa i Wandę Szmajda. 

ŚRODA 07. 10. 2015 

7.00 + Romana Szafraniec. 

7.00 + Bogumiłę Karolik p.p. 

7.00 + Marię Trzaskoma p.p. 

18.00   Nowenna do MBNP. 

18.00   O Boże błog. i potrzebne łaski dla 

Wojtka Jastrzębskiego w 18 r. urodzin. 

18.00 + Aleksandrę Tomczyk 7 greg. 

  Intencje mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Jan Liwski 

Śp. Stefania Rajewska 

Śp. Julian Kępa 

Śp. Ewa Szczerbińska 

 

Wieczny odpoczynek… 

Chrzest: 
1. Igor Paweł Grenda 2. Karol Lewicki 
3. Lena Śmietańska 4. Piotr Łukasz 
Karchut 5. Szymon Paweł Pielech 
6. Wojciech Gogól 7. Michał Nowak 

Intencje mszalne c. d. 
CZWATEK 08. 10. 2015 

7.00 + Romana Szafraniec. 

7.00 + Feliksa Szpygiel w 2 r. śm. 

7.00 + Aleksandrę Tomczyk 8 greg. 

18.00 

PIĄTEK 09. 10. 2015 

7.00   O Boże błog. dla Jagody Fabisiak w 3 r. 

urodzin. 

7.00  

7.00 + Romana Szafraniec. 

18.00 + Franciszkę Kurowską. 

18.00 + Sławomira Bardoniego w 16 r. śm. 

18.00 + Aleksandrę Tomczyk 9 greg. 

SOBOTA 10. 10. 2015 

7.00 + Genowefę i Wacława Kuśpiel. 

7.00   O pokój na świecie i o nawrócenie grzeszni-

ków 

7.00 + Artura Rajewskiego i Józefa Wróblewskie-

go. 

7.00 + Lucynę Wolfman w 1 r. śm. 

18.00 + Wiesława Olszewskiego, Eleonorę i Fran-

ciszka Ciesielskich, Tadeusza Gwiazda. 

18.00 + Aleksandrę Tomczyk 10 greg. 

NIEDZIELA 11. 10. 2015 

7.00   W intencji Różańca Fatimskiego za człon-

ków żywych i umarłych. 

7.00 + Aleksandrę Tomczyk 11 greg. 

8.30 + Genowefę w 12 r. śm. i Jana Kozińskich. 

10.00 

11.30 

13.00   ZA PARAFIAN. 

18.00 

 

5 PAŹDZIERNIKA. BŁOGOSŁAWIONY FRANCISZEK KSAWERY SEELOS, PREZBITER. 

Franciszek urodził się 11 stycznia 1819 r. w Füssen (Bawaria, Niemcy). Był 

jednym z jedenaściorga dzieci Magnusa - kupca, właściciela sklepu włókienni-

czego - i Franciszki ze Schwarzenbachów. Ochrzczono go tego samego dnia. 

W 1830 r. w tym samym kościele jego ojciec został zakrystianem. Po ukończe-

niu szkoły podstawowej w 1831 r. Franciszek za namową księdza rozpoczął 

naukę w Instytucie św. Stefana w Augsburgu. Już wtedy postanowił zostać ka-

płanem. Po maturze w 1839 r. kontynuował naukę na dwuletnim kursie filozofii 

na Uniwersytecie w Monachium. Następnie studiował tam teologię i przygoto-

wywał się do seminarium, do którego wstąpił 19 września 1842 r. Zainteresował 

się też wtedy działalnością misyjno-ewangelizacyjną na rzecz najbardziej opuszczonych, prowadzoną 

przez Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela - redemptorystów. Z lektury listów misjonarzy z tego 

zgromadzenia, publikowanych na łamach katolickiego czasopisma "Syjon", dowiedział się o tysią-

cach emigrantów z Niemiec pozbawionych opieki duchowej w Stanach Zjednoczonych. Postanowił 

wtedy wstąpić do redemptorystów i zostać misjonarzem w USA. Jego prośba została przyjęta. Wstąpił 

do nowicjatu, jednocześnie kończąc studia teologiczne. 22 grudnia 1844 r. w kościele redemptorystów 

otrzymał święcenia kapłańskie. Po kilku miesiącach został wikariuszem w parafii św. Filomeny 

w Pittsburghu w Pensylwanii. Proboszczem i przełożonym wspólnoty był wtedy św. Jan Neumann. 

Przez sześć lat wraz ze św. Janem prowadzili bogatą działalność misyjną. Potem został mianowany 

przełożonym wspólnoty oraz mistrzem nowicjatu redemptorystów. Miał pogodne usposobienie, był 

zawsze uśmiechnięty, interesował się losem potrzebujących i opuszczonych, zwłaszcza emigrantów. 

Dzięki łatwości nawiązywania kontaktów i znajomości kilku języków szybko stał się spowiednikiem 

i przewodnikiem duchowym wielu wiernych różnych narodowości. Jego konfesjonał był otwarty dla 

wszystkich - białych i czarnych. Przychodzili do niego penitenci nawet z bardzo daleka. Był dobrym 

kaznodzieją: mówił w prosty, zrozumiały dla wszystkich sposób. Dlatego jego homilie, oparte na 

Piśmie świętym, trafiały do ludzi prostych i wykształconych. Ważnym elementem jego pracy była 

katechizacja dzieci. Uważał, że właśnie taka działalność jest podstawą rozwoju wspólnot parafial-

nych. Franciszek Ksawery pracował kolejno w parafiach Baltimore (od 1854 r.), w Cumberland (od 

1857 r.) i w Annapolis (od 1862 r.). Dodatkowo w dwóch ostatnich miastach był magistrem nowicja-

tu. Zajmował się nie tylko kształceniem, ale także dbał o dobro duchowe i zdrowie powierzonych 

sobie ludzi. Chciał wpoić im to, by jako kapłani i misjonarze byli wielkoduszni, chętni do poświęceń 

i pełni entuzjazmu. W czasie wojny secesyjnej 1863 r. uzyskał od prezydenta Abrahama Lincolna 

zwolnienie seminarzystów z poboru do wojska. W 1860 r., gdy biskup Michael O'Connor opuścił 

diecezję, chciał, żeby jego miejsce zajął o. Franciszek Ksawery. Jednak on uważał, że się do tego nie 

nadaje. Napisał nawet list do papieża Piusa IX prosząc, "by oszczędził mu tego ciężaru". Był bardzo 

zadowolony, gdy inny kapłan został mianowany biskupem w Pittsburghu. W 1866 r. został probosz-

czem w kościele Matki Bożej Wniebowziętej w Nowym Orleanie. We wrześniu 1867 r. odwiedzał, 

nie szczędząc sił, chorych na żółtą febrą. W ten sposób zaraził się tą chorobą. Wkrótce potem - 4 paź-

dziernika 1867 r. - odszedł do Pana. Żył niecałe 49 lat. 9 kwietnia 2000 r. papież św. Jan Paweł II 

ogłosił go błogosławionym. 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


