
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 
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05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
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tel. 022/775 23 32 
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 1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, o godz. 17.30 za-

praszamy na nabożeństwo adoracyjne. 

 2. Jutro o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w 

int śp. Ks. prał. Czeslawa Żyły w 2 r. śm. Zapraszamy. 

 3. Również jutro o godz. 18.00 będzie zbiorowa Msza 

św.za zmarłych. Intencje rozpoczniemy wyczytywać 

o godz. 17.50. 

 4. We wtorek 8 września obchodzić będziemy święto 

Narodzenia Najśw. M. Panny. Msze św. o godz. 7.00 

i 18.00. 

 5. Osoby wyjeżdżające do Hiszpanii i Francji pragnie-

my poinformować, że z bagażami gromadzimy się 10 

września – wyjazd o godz. 12.15. Proszę zabrać ze sobą 

coś do jedzenia – pierwszy posiłek jaki dostaniemy to 

kolacja. 

 6. W niedzielę 20 września rozpoczynamy w naszej 

parafii cykl konferencji przedślubnych dla narzeczo-

nych. Spotkania będą się odbywały w niedzielę o godz. 

19.00 w sali przy kancelarii. 

 7. Ofiary składane dziś do puszek przeznaczone są na 

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. 

 8. Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na 

Seminarium Duchowne.       

 9. Od 11 września (tj. od piątku) w Kancelarii Parafial-

nej będzie można zgłaszać intencje Mszy św. na cały 

rok 2016.  

10. W przyszłą niedzielę 13 września, po Mszy św. 

o godz.11.30 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci 

z klas III, przygotowujących się do przyjęcia I Komunii 

Św. Obecność obowiązkowa.                  

11. Serdecznie zapraszamy chętnych do wstąpienia 

w szeregi Służby Liturgicznej Ołtarza (czyli ministran-

tów). Szczególnie zachęcamy chłopców z klas czwar-

tych. Pierwsza powakacyjna zbiórka dla kandydatów 

i ministrantów odbędzie się w poniedziałek po Mszy 

Św. o godz. 18:00. Obecność jest obowiązkowa. 

12. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich – na-

być je można w zakrystii. 
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Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 

Wiadomości Parafialne 
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                                                06 września 2015r. 

PIERWSZE CZYTANIE 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Po-
wiedzcie małodusznym: "Odwagi! Nie bój-
cie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przy-
chodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, 
by was zbawić". Wtedy przejrzą oczy nie-
widomych i uszy głuchych się otworzą. 
Wtedy chromy jak jeleń wyskoczy i język 
niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje 
wód na pustyni i strumienie na stepie; spie-
czona ziemia zmieni się w staw, spragniony 
kraj w krynice wód. 

Oto słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 

Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę 
swego. 
On wiary dochowuje na wieki, 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, 
wypuszcza na wolność więźniów. 
   Pan przywraca wzrok ociemniałym, 
   Pan dźwiga poniżonych, 
   Pan kocha sprawiedliwych. 
   Pan strzeże przybyszów. 
Ochrania sierotę i wdowę, 
lecz występnych kieruje na bezdroża. 
Pan króluje na wieki, 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu św. Jakuba Apostoła. Bra-
cia moi, niech wiara wasza w Pana naszego 
Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma 
względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na 
wasze zgromadzenie człowiek przystrojony 
w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył 
także człowiek ubogi, w zabrudzonej sza-
cie, a wy spojrzycie na bogato odzianego 
i powiecie: "Usiądź na zaszczytnym miej-
scu", do ubogiego zaś powiecie: "Stań sobie 
tam albo usiądź u podnóżka mojego", to czy 
nie czynicie różnic między sobą i nie staje-

cie się sędziami przewrotnymi? Posłuchaj-
cie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie 
wybrał ubogich tego świata na bogatych 
w wierze oraz na dziedziców królestwa 
przyobiecanego tym, którzy Go miłują? 

Oto słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Jezus głosił Ewangelię o królestwie  
i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
EWANGELIA 

Słowa Ewangelii według św. Marka. 
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sy-
don przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 
przemierzając posiadłości Dekapolu. 
Przyprowadzili Mu głuchoniemego 
i prosili Go, żeby położył na niego rękę. 
On wziął go na bok osobno od tłumu, 
włożył palce w jego uszy i śliną dotknął 
mu języka, a spojrzawszy w niebo, wes-
tchnął i rzekł do niego: "Effatha", to 
znaczy: "Otwórz się". Zaraz otworzyły 
się jego uszy, więzy języka się rozwią-
zały i mógł prawidłowo mówić. Jezus 
przykazał im, żeby nikomu nie mówili. 
Lecz im bardziej przykazywał, tym gor-
liwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia 
mówili: "Dobrze uczynił wszystko. Na-
wet głuchym słuch przywraca i niemym 
mowę". 

Oto słowo Pańskie. 
 
 
 
 
 
 
 



.NIEDZIELA 06. 09. 2015 

7.00   W int. ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

7.00   W int. Eugenii o potrzebne łaski. 

8.30 + Mariana i Helenę Predel. 

10.00   O Boże błog. dla Zuzi z okazji 13 r. 

ur. 

11.30   W intencji Roberta i Anny w 15 r. 

ślubu oraz ich dzieci. 

13.00   ZA PARAFIAN. 

18.00 + Stefanię, Albinę, Czesława, Stani-

sława i Mariusza Zakrzewskich, Jacka Ca-

pigę. 

PONIEDZIAŁEK 07. 09. 2015 

7.00 + Reginę i Stefana Tomaszewskich. 

7.00 + Andrzeja Malinowskiego w 12 r. śm. 

7.00 + Apolonię i Karola Czajka. 

7.00 + Jana i Karola Gałas. 

18.00    Zbiorowa za zm. 

18.00 + Ks. prałata Czesława Żyłę w 2 r. 

śm. 

WTOREK 08. 09. 2015 

7.00 + Mieczysławę Sawicką p.p. 

7.00 + Mariannę, Jana, Mieczysława i Eu-

geniusza Lubowieckich, Bolesławę, Włady-

sława i Stanisława Woźniaków. 

7.00 + Stanisława i rodziców Dąbrowskich, 

Wiktora Szcześniaka, Benignę i Benedykta 

Ruszczak, Ewę Nadulską. 

7.00 + Reginę, Franciszka, Michała i Fran-

ciszkę. 

18.00 + Marię, Czesława, Jerzego Top-

czewskich. 

18.00 + Stanisława, Helenę i Józefa Kowal-

czyków. 

18.00 + Ryszarda Dudzińskiego. 

ŚRODA 09. 09. 2015 

7.00 + Jerzego Makarowa p.p. 

7.00 + Arkadiusza Kraśniewskiego p.p. 

7.00 + Ludwika, Mariannę, Wojciecha, 

Stanisławę, Józefa, Jadwigę i Lecha Gon-

czewskich. 

7.00 + Edmunda Brzeskiego p.p. 

18.00   Nowenna do MBNP 

18.00 + Józefa Kołeckiego. 

 

  Intencje mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Jerzy Szachnowski 

Śp. Bogumiła Karolik 

Wieczny odpoczynek… 

Ślub: 
Jakub Szuliński i Adrianna Goszczyńska 

Intencje mszalne c. d. 
CZWATEK 10. 09. 2015 

7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego. 

7.00 + Annę Kowalik w 2 r. śm. 

7.00 + Krzysztofa Golejewskiego p.p. 

18.00 + Kazimierza Mazowieckiego w 11 r. śm, 

zm. rodziców Irenę i Mikołaja Grzegorczyk. 

PIĄTEK 11. 09. 2015 

7.00 + Grzegorza Podgórskiego w 25 r. śm., zm. z 

rodz. Szatkowskich i Podgórskich. 

7.00 + Sławomira Kołacz p.p. 

7.00 + Feliksa Nowińskiego, Hieronima Żmijew-

skiego. 

18.00 + Marię i Jana Lewandowskich. 

18.00 + Walerię, Stanisława i Kazimierza Żoch, 

Andrzeja Lipkę i zm. z rodz. 

SOBOTA 12. 09. 2015 

7.00   Dziękczynna za 21 lat małżeństwa dla Alicji 

i Andrzeja. 

7.00   O Boże błog. i zdrowie dla Karolinki w 1 r. 

ur. 

7.00 + Mieczysława Polkowskiego. 

18.00 + Reginę i Franciszka Pawluczuk, Igę i 

Jakuba Szymańskich. 

18.00 + Eugeniusza, Martę i Feliksa Krzysztofiak. 

NIEDZIELA 13. 09. 2015 

7.00   W int. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO 

8.30 + Jerzego Ancerowicza, Teresę i Jerzego 

Jędrzejczaków, zm. z rodz. Woźniaków, Ancero-

wiczów i Jędrzejczaków. 

10.00 + Jana, Wacława , Henryka i zm. z rodz. 

Liwskich, Jadwigę i Mieczysława Paruszewskich. 

11.30 + Eugeniusza Peplińskiego. 

13.00   ZA PARAFIAN 

18.00 + Izabelę Sawicką w 23 r. śm. 

 

 

8 WRZEŚNIA. ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. 

   Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak 

przekazuje, że Jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi 

Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważa-

ne to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie pro-

sili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim 

bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję. 

   Nie znamy miejsca ani też daty urodzenia Maryi. Według wszelkich dostęp-

nych nam informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20. a 16. rokiem 

przed narodzeniem Pana Jezusa. 

   Z pism apokryficznych mówiących o Maryi należałoby wymienić przede 

wszystkim: Protoewangelię Jakuba, Ewangelię Pseudo-Mateusza, Ewangelię 

Narodzenia Maryi, Ewangelię arabską o młodości Chrystusa, Historię Józefa Cieśli i Księgę o przej-

ściu Maryi. Największy wpływ wywarła na tradycję Kościoła Protoewangelia Jakuba. Pochodzi ona 

bowiem z roku ok. 150, jest więc bardzo bliska Ewangelii według św. Jana. Stamtąd właśnie dowia-

dujemy się, że rodzicami Maryi byli św. Joachim i św. Anna, i że Maryja jako kilkuletnie dziecię 

została przez rodziców ofiarowana w świątyni, gdzie też zamieszkała. Śladem tego opisu jest obcho-

dzone w Kościele w dniu 21 listopada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. 

   Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto powstało 

prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie 

na sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Na Wscho-

dzie uroczystość ta musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie wygłaszali o niej św. German i św. 

Jan Damasceński. W Rzymie gromadzono się w dniu tego święta w kościele, po czym w uroczystej 

procesji udawali się wszyscy z zapalonymi świecami do bazyliki Matki Bożej Większej. 

   Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu - w tym dniu obchód ten znajdował się w sakramenta-

rzach gelazjańskim i gregoriańskim. Święto rozszerzało się w Kościele dość wolno - wynikało to 

m.in. z tego, że wszelkie informacje o okolicznościach narodzenia Bożej Rodzicielki pochodziły 

z apokryfów. 

   W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był 

bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew. Lud 

chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego 

mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość 

Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj. 

   Święto to przypomina nam, że Maryja była zwykłym człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia 

grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę, nie była do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy 

z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich znajo-

mych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos 

sprawiły, że "będą Ją chwalić wszystkie pokolenia". 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


