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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 NIE-

BIESKIEGO, 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 1 
tel. 022/775 23 32 
e-mail:  
kancelaria@ndmswmichal.pl 
Strona internetowa: 
http://ndmswmichal.pl/ 
Msze św. w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;  
13.00; 18.00 
Msze św. w dni powszednie 
7.00; 18.00 

Godz. otwarcia kancelarii: 
pon.—pt.: 10-12 
    16-17:30 
(bez czw. oraz uroczystości 
i świąt - kościelnych i państwo-
wych; zaś w wakacje tylko po 
południu) 

 

1. Dziś  jest I Niedziela miesiąca – o godz.17.30 zapraszamy 
na nabożeństwo Adoracyjne. 

2. Od najbliższego czwartku po wieczornej mszy św. rozpo-
czynamy nowennę przed Uroczystością Chrystusa Króla. 

3. W piątek ( 11 listopada ) przypada 98 Rocznica odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Z tej racji zapraszamy na 
Uroczystą Mszę św. w tym dniu o godz.10.00 z udziałem 
władz Miasta. Msze św. w tym dniu o godz.7.00, 10.00 
i 18.00. 

4. W związku z uroczystością Odzyskania Niepodległości, na 
prośbę wielu ludzi Ks. Abp udziela w ten piątek dyspensy 
od postu. Można tego dnia spożywać pokarmy mięsne. 

5. W przyszłą niedzielę 13 listopada o godz.16.00. będzie 
Msza św. dla dzieci z kl. III ,które przygotowują się do 
I Komunii św. Dzieci przychodzą wraz z rodzicami. Obec-
ność jest obowiązkowa. 

6. Za tydzień będziemy przeżywać dzień modlitwy i łączno-
ści z kościołem prześladowanym. Zbierane będą ofiary do 
puszek na pomoc dla nich. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można 
w zakrystii. 

KONTO BANKOWE PARAFII 
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10 XI wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. 
Św. Leon urodził się około roku 400. W roku 440 został wybrany papie-
żem. Wytrwale zwalczał herezję i umacniał karność kościelną. Zachowa-
ło się około dwustu listów, w których wykładał naukę Kościoła, oraz sto 
mów wygłoszonych do Rzymian w rozmaite święta. Mowy te pozwalają 
nam poznać wiedzę teologiczną świętego papieża oraz życie liturgiczne 
Rzymu w jego czasach. Przez osobistą interwencję u Attyli, króla Hu-
nów, i Genzeryka, króla Wandalów, ocalił Rzym przed zniszczeniem. 
Wielki papież umarł 10 listopada 461 roku. 
11 XI wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa. 
Św. Marcin urodził się około roku 316 na Węgrzech. Mając 15 lat zacią-
gnął się do wojska i przeniósł się do Galii. Pewnego dnia żebrakowi 
proszącego go o jałmużnę oddał połowę swojego płaszcza. Następnej 
nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz. Mając 18 lat opuścił 
służbę wojskową i został uczniem św. Hilarego. Pod jego wpływem 
założył pierwszy klasztor w Galii w Liguge. Zostawszy biskupem 
w Tours założył drugi klasztor w Marmoutier. Bardzo gorliwie pracował 
nad nawróceniem pogańskich jeszcze mieszkańców diecezji. Umarł 
wracając z wyprawy misyjnej 8 listopada 397 roku.  
12 listopada wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika. 
Św. Jozafat Kuncewicz ur. 1580 Włodzimierzu Wołyńskim. W dwudzie-
stym roku życia wstąpił do zakonu bazylianów. W roku 1618 został 
arcybiskupem połockim i gorliwie pracował nad nawróceniem schizma-
tyków do Kościoła katolickiego. Oddał życie za wiarę 12 listopada 1623 
roku. Relikwie spoczywają w bazylice św. Piotra w Rzymie..                                                  

 

Por: http://liturgia.niedziela.pl/spis_liturgia.php?p=201611 
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Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 

Wiadomości Parafialne 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                  6 ���������  2016r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej: Zda-
rzyło się, że siedmiu braci razem z matką również 
zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemienia-
mi, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali 
wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, 
przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: 
«O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od 
nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć aniżeli 
przekroczyć ojczyste prawo». Drugi zaś brat 
w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powie-
dział: «Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne 
życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za 
Jego prawo, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego». 
Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast 
wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie 
powiedział: «Z nieba je otrzymałem, ale dla Jego 
praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego 
ponownie je otrzymam». Nawet sam król i całe jego 
otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak 
za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, 
takim samym katuszom poddano czwartego. Kona-
jąc, tak powiedział: «Lepiej jest nam, którzy ginie-
my z ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy 
nadzieję, że znów przez Niego będziemy wskrzesze-
ni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do ży-
cia». 

Oto Słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY 
REFREN:   
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. 
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, *  
usłysz moje wołanie, wysłuchaj modlitwy *  
moich warg nieobłudnych. 
    Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek, * 
nie zachwiały się moje stopy. Wołam do Ciebie, bo 
Ty mnie, Boże, wysłuchasz; * nakłoń ku mnie Twe 
ucho, usłysz moje słowo. 
   Strzeż mnie jak źrenicy oka, *  
skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.  
A Ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *  
ze snu powstając nasycę się Twym widokiem. 
 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apo-
stoła do Tesaloniczan: Bracia: Sam Pan nasz 
Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiło-
wał i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się 

pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca 
wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej 
mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby 
słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podob-
nie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni 
od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszy-
scy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i 
ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, 
co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj 
Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpli-
wości Chrystusowej. 

Oto Słowo Boże. 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja.  
Jezus Chrystusa jest Pierworodnym umarłych,  
Jemu chwała i moc na wieki wieków. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza: 
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy 
twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagad-
nęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak 
nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał 
żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie 
wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bra-
tu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął 
żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem 
trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy 
dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmar-
twychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? 
Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę». 
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią 
się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani 
zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym 
i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, 
ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie 
mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Boży-
mi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że 
umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył 
tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa 
„Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 
Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz 
żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją». 

Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 06.11.2016 
7.00 + W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA. 
7.00 + Józefę Brodowską w 18 r. śm. 
8.30 + Eugeniusza Kunickiego 7 greg. 
8.30 + Karolinę w 14 r. śm. i Józefa 29 r. 
śm. Wiśniewskich, Edwarda Kowalewski-
kiego w 39 r. śm. zm. z rodz. Piaseckich i 
Wiśniewskich. 
10.00 + Eugeniusza Lipińskiego w 26 r. 
śm. Wandę i Wacława, Żbikowskich i 
Aleksandrę Balcerzak. 
11.30 + Ryszarda i Wiesławę Dąbrow-
skich. 
13.00  W INT. PARAFIAN. 
18.00 + WYPOMINKI. 
 
PONIEDZIAŁEK 07.10.2016 
7.00 + Dziadków Kowalików i Sieraw-
skich. 
7.00 + Krystynę Gajewską p.p. 
7.00 + Klementynę, Stanisława, Tadeusza 
Gruszka, Leonarda Leszkiewicza. 
18.00 + Eugeniusza Kunickiego 1 greg. 
18.00 + WYPOMINKI. 
 
WTOREK 08.11.2016  
7.00 + Bogdana Przybysza i dusze w czyść-
cu cierpiące. 
7.00 + Izabelę Agafonow p.p. 
7.00 + Zofię Sosińską p.p. 
18.00 + Eugeniusza Kunickiego 1 greg. 
18.00 + WYPOMINKI. 
 
ŚRODA 09.11.2016  
7.00 + Jadwigę Ostrowską. 
7.00 + Mariana Antosz. 
7.00 + Andrzeja Przytuła p.p. 
18.00 + WYPOMINKI. 
18.00 + Eugeniusza Kunickiego 3 greg. 
 
 

CZWARTEK 10.11.2016 
7.00 + Eugeniusza Kunickiego 4 greg. 
7.00 + Krzysztofa w 16 r. śm. Mirosława i 
Wiesława Banach, Danutę i Tadeusza 
Burkackich. 
7.00 + Izabelę Przytuła p.p. 
18.00 + WYPOMINKI. 
 

PIĄTEK 11.11.2016 
7.00 + Eugeniusza Kunickiego 5 greg. 
7.00 + Wiktora, Zbigniewa, Juliannę i Jó-
zefa Szcześniak, Benignę i Benedykta 
Ruszczak Ewę Nadulską i rodziców Dą-
browskich. 
7.00 + Joannę w 2 r. śm. i Bogumiła w 22 
r. śm. Siudej. 
10.00 + W INT. OJCZYZNY. 
18.00 + WYPOMINKI. 
 
SOBOTA 12.10.2016 
7.00 + Halinę Rączka w r. śm. 
7.00 + Marcina Jankowskiego. 
7.00 + Piotra Bieleckiego. 
18.00 + Eugeniusza Kunickiego 1 greg. 
18.00 + WYPOMINKI. 
 
NIEDZIELA 13.11.2016 
7.00 + W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO. 
7.00 + Eugeniusza Kunickiego 7 greg. 
8.30 + Feliksa Frączyka w 15 r. śm. Jana i 
Irenę Młynarskich. 
10.00 + Katarzynę i Jana Sobieskich i zm. 
z rodz. 
11.30 + Janinę w 12 r. śm. i Władysława 
Rucińskich. 
13.00  W INT. PARAFIAN. 
16.00 + Romana, Martę i Tadeusza Za-
krzewskich. 
18.00 + WYPOMINKI. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  
 Śp. ;Włodzimierz Małajny, Śp. Adam Jeszke Wieczny odpoczynek…  

        WIERZĘ W ŻYCIE WIECZNE" 
207. Czym jest życie wieczne? 
Jest życiem, które rozpoczyna się bezpośrednio po śmierci. 
Nigdy nie będzie miało końca. Poprzedza je nad każdym 
sąd szczegółowy Chrystusa, Sędziego żywych i umarłych, 
i usankcjonowane będzie przez Sąd ostateczny. 
208. Co to jest sąd szczegółowy? 
Każdy człowiek otrzymuje w swojej nieśmiertelnej duszy 
zaraz po śmierci na sądzie szczegółowym, stosownie do je 
go wiary i jego uczynków, bezpośrednią zapłatę od Boga. 
Polega ona na wejściu do szczęścia nieba, bezpośrednio 
lub po odpowiednim oczyszczeniu, albo na bezpośrednim 
potępieniu na wieki. 
209.Co należy rozumieć przez „niebo"? 
 „Niebo" jest stanem najwyższego i ostatecznego szczę-
ścia. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, i nie 
potrzebują późniejszego oczyszczenia, są zgromadzeni 
wokół Jezusa i Maryi, aniołów i świętych. Tworzą oni Kościół niebieski, gdzie oglądają Boga 
„twarzą w twarz" (1 Kor 13,12), żyją w komunii miłości z Trójcą Świętą i wstawiają się za nami. 
Ojciec jest prawdziwym i rzeczywistym życiem. On udziela wszystkim, jakby ze źródła, przez 
Syna w Duchu Świętym niebieskich darów. W swojej dobroci także nam, ludziom, dał nieza-
wodne obietnice życia wiecznego (Św. Cyryl Jerozolimski). 
210. Co to jest czyściec? 
Czyściec jest stanem tych, którzy umierają w przyjaźni z Bogiem. Chociaż są już pewni swego 
wiecznego zbawienia, potrzebują jeszcze oczyszczenia, aby wejść do radości nieba. 
211. W jaki sposób możemy pomóc w oczyszczeniu dusz w czyśćcu? 
Wierząc w komunię świętych, wierni pielgrzymujący jeszcze na ziemi mogą pomóc duszom 
w czyśćcu, ofiarując za nich modlitwy za zmarłych, w szczególności Ofiarę eucharystyczną, 
lecz także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne. 
212. Na czym polega piekło? 
Piekło oznacza wieczne potępienie tych, którzy umierają dobrowolnie w stanie grzechu śmier-
telnego. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu 
człowiek może osiągnąć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie. 
Chrystus wyraża tę rzeczywistość słowami: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wiecz-
ny" (Mt 25,41). 
213. Jak pogodzić istnienie piekł a z nieskończoną dobrocią Boga? 
Bóg, który chce „wszystkich doprowadzić do nawrócenia" (2 P 3,9), stworzywszy jednakże 
człowieka jako istotę wolną i odpowiedzialną, respektuje jego wybory. Dlatego to sam człowiek, 
w pełnej wolności, wyłącza się dobrowolnie ze wspólnoty z Bogiem, jeśli aż do momentu wła-
snej śmierci trwa w grzechu śmiertelnym, odrzucając miłosierną miłość Boga. 

 

Módlmy się za dusze czyśćcowe. Świadectwa mistyków 
   „ Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam 
się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpią-
cych. Te dusze modlą się bardzo gorąco ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy 
im przyjść z pomocą. " Św. Faustyna (Dz.20) 
   „ Wszystkie te dusze [w czyśćcu przebywające] są bardzo przeze mnie umiłowane, 
odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę... O, gdy-
byś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich 
długi mojej sprawiedliwości. " Jezus Chrystus do św. Faustyny (Dz.1226)  

Z Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego 


