
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO 

MICHAŁA ARCHANIOŁA 

 

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. Dzisiaj siostry Katarzynki rozprowadzają karty świą-

teczne przez siebie wykonane – zachęcamy do ich na-

bywania. 

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

zmarłych. Wyczytywanie intencji rozpoczniemy 

o godz. 17.50. 

3. W najbliższą sobotę (12 marca) od godz. 9.00, księża 

udadzą się z posługą sakramentalną do osób chorych 

i starszych. 

4. W przyszłą niedzielę (13 marca), o godz. 16.00, bę-

dzie dodatkowa Msza św. dla dzieci z kl.III, przygoto-

wujących się do I Komunii św. Dzieci przychodzą wraz 

z rodzicami – obecność obowiązkowa. Ze względu na 

Gorzkie Żale, zaraz po Mszy św. spotkanie z rodzicami 

odbędzie się w salce przy kancelarii parafialnej. 

5. W piątek (18 marca) przejdziemy ulicami naszego 

miasta odprawiając Drogę Krzyżową. W związku z tym 

spotkanie dla rodziców i chrzestnych przed chrztem 

dziecka zostaje przeniesione na środę (16 marca) po 

wieczornej Mszy św. 

6. Skauci Europy działający przy naszej parafii zapra-

szają na spotkanie chłopców w wieku 12 – 16 lat, chcą-

cych zacząć przygodę z harcerstwem. Jeśli lubisz wy-

zwania, przygody i pracę w grupie to czekamy właśnie 

na ciebie! 13 marca (przyszła niedziela) o godz. 15.00 

zapraszamy chętnych wraz z rodzicami na spotkanie, 

w czasie, którego będzie możliwość zapoznania się 

z formacją skautingu. Spotykamy się przed kancelarią 

parafialną. Zapraszamy. 

7. Zapłaciliśmy już kwotę 40 tys. zł., za prace związane 

z przywiezieniem ziemi i postawieniem nowego ogro-

dzenia od strony ul. Modlińskiej. Zamontowaliśmy już 

również nowe tablice informacyjne. 

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją 

można w zakrystii. 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Jozuego. Pan rzekł do Jozuego: 
«Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską». Rozłożyli się 
obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę 
czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach 
Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej 
krainy, chleby przaśne i ziarna prażone tego samego 
dnia. Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść 
plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, 
lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan. 

Oto słowo Boże. 

 
PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.  
2 Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, * 
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 
3 Dusza moja chlubi się Panem, * 
niech słyszą to pokorni i niech się weselą. 
   4 Wysławiajcie razem ze mną Pana, * 
   wspólnie wywyższajmy Jego imię. 
   5 Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał * 
   i wyzwolił od wszelkiej trwogi. 
6 Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, * 
oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 
7 Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, * 
i uwolnił od wszelkiego ucisku. 

 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Koryntian. Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystu-
sie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, 
a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pocho-
dzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa 
i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie 
Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich 
grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak 
więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo 
jakby Boga samego, który przez nas udziela napo-
mnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się 
z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który 
nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedli-
wością Bożą. 

Oto słowo Boże. 

 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem:  
«Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem 
ciebie». 
Alleluja, alleluja, alleluja 

 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. W owym 
czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy 
i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeu-
sze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy 
następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał 
dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, 
daj mi część własności, która na mnie przypada”. 
Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem 
młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie 
strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzut-
nie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej 
krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł 
i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krai-
ny, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. 
Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi 
żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.  
Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników 
mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przy-
mieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, 
i powiem mu: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu 
i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się 
twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich 
najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego 
ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec 
i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, 
rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do 
niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec 
ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim 
synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: 
„Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; 
dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy 
ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli 
się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na 
polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę 
i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma 
znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec 
twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go 
zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; 
wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on 
odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekro-
czyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś 
koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro 
jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój mają-
tek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone 
cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty 
zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie 
należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że 
ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odna-
lazł się”». 

Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 06. 03. 2016 
7.00 + W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA. 
7.00 + W pewnej intencji 
8.30 + Ryszarda Możdżyńskiego 22 greg. 
10.00 + Krystynę Walczak w 6 r. śm. 
11.30 + Stanisława Gac w 1 r. śm. 
13.00     W int. parafian. 
18.00 + Władysławę, Franciszka i Jacka 
Capiga i zm. z rodziny Zakrzwskich i Capi-
gów. 
PONIEDZIAŁEK 07. 03. 2016 
7.00 + Waldemara Tobolczyka w 9 r. śm., 
Władysławę, Leona, Krystynę, Mieczysła-
wa Spodek. 
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 23 greg. 
7.00   O zdrowie i opiekę MB dla Teresy 
i Joanny. 
18.00 + Zbiorowa za zm. 
18.00 + Cr. Jędrzejewskich, Kinertów, Le-
wandowskich, Wójkowskich. 
WTOREK 08. 03. 2016 
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 24 greg. 
7.00  + Zofię w 47 r. śm., Jana Tobolczyk, 
Dziadków Nowowiejskich, Tobolczyków 
i Józefę Kraska 
7.00 + Bogdana Przybysza, dusze w czyść-
cu cierpiące. 
7.00 + Helenę, Feliksa Krakowskich 
18.00 + Teresę, Wiktora Zaręba. 
18.00 + Kazimierę Rodzką. 
18.00 + Helenę, Stanisława Grądzkich. 
ŚRODA 09. 03. 2016 
7.00 + Bolesława Sierociuk w 3 r. śm. 
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 25 greg. 
7.00 + Kazimierę, Kazimieraz, Zenona, 
Zdzisława Wiśniewskich. 
7.00 + Michalinę, Józefa, Kazimierza Dęb-
kowskich. 
18.00   NOWENNA DO MBNP. 
18.00 + Jana, Krystynę Lipskich. 
18.00 + Leona, Cecylię Tytkowskich, Jana, 
Helenę Zdunek, zm. z rodz. 

  Intencje Mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności 

odeszli: 

Śp. Elżbieta Michaluk 

Śp. Bogdan Pyrzakowski 

Śp. Stanisław Kamiński 

Śp. Kazimiera Rzemieniewska 

Wieczny odpoczynek… 

 

CZWARTEK 10. 03. 2016 
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 26 greg. 
7.00 + Felicję, Aleksandra, Romana Rowic-
kich. 
7.00 Dziękczynna za 75 lat życia Pawła oraz 
Boże błog. dla dzieci i wnuków. 
18.00 + Salomeę w 6 r. śm., Jerzego w 21 r. 
śm. Granuszewskich. 
PIĄTEK 11. 03. 2016 
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 27 greg. 
7.00 + Arkadiusza Kraśniewskiego. 
7.00 + Halinę Stawarską p. p. 
18.00 + Bożenę Dębską, Krystynę Matuse-
wicz. 
18.00 + Łukasza Grabowskiego. 
18.00 + Elżbietę i Kazimierza Szyńskich. 
SOBOTA 12. 03. 2016 
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 28 greg. 
7.00  +Janusza Kernel w 26 r. śm. 
7.00 + Teresę Rutkowską, Kazimierza Gi-
lewskiego, Władysława, Józefę, Zenona 
Grzegrzółków. 
18.00 + Hipolita Wilczyńskiego w 37 r. śm., 
Józefa, Wiktorię, Katarzynę Szpytma. 
NIEDZIELA 13. 03. 2016 
7.00 + W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO. 
7.00    W pewnej intencji 
8.30 + Ryszarda Możdżyńskiego 29 greg. 
10.00 + Adama, Genowefę, Edwarda Rockich, 
Czesława, Michalinę, Ryszarda, Andrzeja Ciepie-
lewskich, Henryka Majewskiego. 
11.30 + Janinę, Wacława, Henryka Liwskich, zm. 
z rodz. Piaseckich. 
13.00     W int. parafian. 
16.00 + Stanisława Kamińskiego.  
18.00 + Czesławę Liwską, Zdzisława, Annę Bień-
kowskich. 

7 marca. Święte męczennice Perpetua i Felicyta. 

   Perpetua i Felicyta żyły w II w. w starożytnym Thuburbo Mi-

nus, mieście położonym około 30 km od Kartaginy (dziś Teburbo 

w Tunisie). Perpetua w tajemnicy przed ojcem poganinem przyję-

ła wiarę chrześcijańską i zaczęła do niej przekonywać swych bli-

skich: brata Saturusa oraz niewolników - Felicytę, Rewokatusa, 

Sekundulusa i Saturninusa. Obie z Felicytą były młodymi mężat-

kami. Mąż Felicyty prawdopodobnie zginął razem z nią. Nato-

miast o mężu Perpetuy informacje są sprzeczne: raz czytamy, że 

był chrześcijaninem, w innych źródłach, że tak jak jej ojciec - 

poganinem. 

   Oskarżone o bycie chrześcijankami, zostały pojmane i sprowadzone do Kartaginy. Perpe-

tua miała malutkiego synka, w wieku niemowlęcym, którego przynoszono jej do karmienia. 

W tym samym czasie, będąca w ósmym miesiącu ciąży Felicyta, po ciężkim porodzie, przy 

wtórze grubiańskich uwag więziennego strażnika, powiła dziewczynkę, którą zaadoptował 

jeden z chrześcijan. Zgodnie bowiem z prawem rzymskim, matka, mająca w swoim łonie 

dziecię, nie mogła być stracona przed jego urodzeniem. Zachowały się autentyczne doku-

menty, opisujące powyższe wydarzenia - pamiętnik pisany w więzieniu przez św. Perpetuę 

oraz relacja naocznego świadka. Mimo próśb ojca, który odwiedzał Perpetuę w więzieniu, 

kobieta nie wyrzekła się swojej wiary. 

   Po krótkim procesie wszystkich więźniów skazano na rozszarpanie przez zwierzęta. 

Chwili triumfalnego wejścia na arenę nie dożył jedynie Sekundulus, który zmarł w więzie-

niu. Tuż przed męczeństwem Perpetua i Felicyta otrzymały chrzest, bowiem w czasie aresz-

towania były jeszcze katechumenkami. Męczennicy wymienili między sobą pocałunek po-

koju. Na arenie wypuszczono na nie dzikie zwierzęta, które nie okazały się zbyt drapieżne. 

Jedynie dotkliwie poraniły kobiety. Gladiatorzy dobili je więc mieczami. 

   Męczeństwo to stało się sławne w całym Kościele. Do dzisiaj liturgia przypomina imiona 

świętych "bohaterek wiary" Perpetuy i Felicyty w Kanonie Rzymskim (pierwszej Modli-

twie Eucharystycznej), który jako jedyny był stosowany w każdej Mszy św. aż do 1969 r. 

(obecnie jest kilka modlitw eucharystycznych do wyboru). Imiona obu męczennic wymie-

niane są także w Litanii do Wszystkich Świętych. Późniejsza legenda uczyniła ze św. Feli-

cyty matkę siedmiu synów, z którymi miała ponieść męczeństwo. Legenda ta wyraźnie na-

wiązuje do śmierci siedmiu braci machabejskich i ich bohaterskiej matki. Męczeńska 

śmierć miała miejsce 7 marca 202 lub 203 r. 

   Perpetua i Felicyta są patronkami bezpłodnych kobiet. 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


