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

 
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy ty-

dzień wychowania. 
2. Dzisiaj będzie dodatkowa Msza św. o 

godz.16.00 dla dzieci kl.III, przygotowu-
jących się do I Komunii św. Dzieci przy-
chodzą wraz z rodzicami. Obecność obo-
wiązkowa. 

3. Od 16 września ( piątek ) można zgłaszać 
intencje Mszy św. na rok 2017. 

4. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się w 
naszej parafii cykl konferencji dla narze-
czonych. Spotkania będą się odbywały w 
niedzielę o godz.19.00 w kościele. 

5. Również w najbliższą niedzielę po Mszy 
Św. o godz. 10.00 zapraszamy na pierw-
sze spotkanie nowych kandydatów do 
sakr. bierzmowania wraz z rodzicami . 
.Obecność obowiązkowa. 

6. Dziękujemy paniom z Żywego Różańca i 
Różańca Fatimskiego za przeprowadzoną 
zbiórkę ofiar do puszek w zeszłą niedzie-
lę. 

7. W środę będziemy przeżywać Święto 
Podwyższenia Krzyża Św. 

8. W dniu 25 września będziemy przeżywać 
w naszej parafii odpust ku czci 
Św .Michała Archanioła. Suma odpusto-
wa z procesją o godz.13.00. Bardzo prosi-
my o kwiatki do sypania w czasie proce-
sji. 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej 
– nabyć ją można w zakrystii. 
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Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 

Wiadomości Parafialne 
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                           11  wrzesień  2016r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Wyjścia:   Gdy Mojżesz prze-
bywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: Zstąp na 
dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wypro-
wadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwróci-
li się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli 
sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu 
pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto 
twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I 
jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud 
ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie prze-
to w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. 
Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim 
ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, 
Boga swego, i mówić: Dlaczego, Panie, płonie 
gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wypro-
wadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną rę-
ką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Two-
je sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mó-
wiąc do nich: Uczynię potomstwo wasze tak liczne 
jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mó-
wiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na 
wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamie-
rzał zesłać na swój lud.  

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
REFREN: Wstanę i wrócę do mojego ojca 
    Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, 
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechu mojego. 
    Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 
    Panie, otwórz wargi moje, 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, 
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar-
dzisz. 
 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza:. Dzięki składam Te-
mu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezu-
sowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego 
wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś 
bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem 

jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświa-
domością, w niewierze. A nad miarę obfitą okazała 
się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, 
która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka to zasługują-
ca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chry-
stus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, 
spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpi-
łem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym 
Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako 
przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla 
życia wiecznego. A Królowi wieków nieśmiertelne-
mu, niewidzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwa-
ła na wieki wieków! Amen.  

Oto słowo Boże. 
 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś 
przekazał słowo jednania.    
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
 
EWANGELIA (krótsza 15, 1-10 ) 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:  
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, 
aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni 
w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. 
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 
Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, 
nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na 
pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A 
gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wra-
ca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi 
im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która 
mi zginęła. Powiadam wam: Tak samo w niebie 
większa będzie radość z jednego grzesznika, który 
się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu 
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. 
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, 
zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie 
wymiata z domu i nie szuka staranne, aż ją znaj-
dzie. A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki 
i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam 
drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam 
wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego 
grzesznika, który się nawraca.  

Oto słowo Pańskie. 
 



NIEDZIELA 11.09.2016 
7.00 W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO 
7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego 
8.30   +Reginę Franciszka Pawluczuk. 
10.00  +Stefana i Stefanię Laskowskich 
i Aleksandra Szajnok 
11.30   +Janinę, Wacława, Henryka 
Liwskich, Jadwigę i Mieczysława Paru-
szewskich 
13.00  W INT. PARAFIAN. 
16.00 +Arka w 2 r.śm. i Norberta w 1 
r.śm. Kowalskich 
18.00 + Józefę, Michała i Wiesława 
Chudy, Danutę i Wacława Dąbrow-
skich, Mariannę i Michała Wdowiar-
skich i Krystynę Pietrzyk 
PONIEDZIAŁEK 12.09.2016 
7.00 + Mariana Antosz, siostrę Rafaelę, 
Stanisława i Wiktorię Szymańskich 
7.00 + Marylę Łuszczeską pp 
7.00 + Józefa Górę pp 
18.00  + Genowefę Perkowską i zm. z 
rodziny  
18.00+Czesławę Antoniego Dąbrow-
skich 
WTOREK 13.09.2016 
7.00 – o potrzebne łaski, powrót do 
zdrowia i Boże błog. dla Eugenii  
7.00 +Mariannę w 35 r.śm., Tadeusza 
Kościuszko i Aleksandra Łuczak   
7.00 +Rajmundę i Mieczysława Po-
lkowskich  
18.00  - o Boże błog. dla Michała w 2 r. 
urodzin i jego rodziców 
18.00 + Czesławę Gromadka 
ŚRODA 14.09.2016 
7.00 + Helenę Zalewską pp 
7.00 + Barbarę Olkowską pp 
7.00 + Natalię Oszczewską 
18.00    NOWENNA DO MBN POMOCY. 
18.00 + Kazimierza Mazowieckiego w 
12 r.śm., Irenę i Mikołaja Grzegorczyk 
18.00 + Jana Konarzewskiego 

CZWARTEK 15.09.2016 
7.00 + Tadeusza Moskwa pp 
7.00 + Jerzego Nowaka p.p. 
7.00 + Andrzeja Wadeckiego pp 
18.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyń-
skich i Mariana Urbaniaka  
PIĄTEK 16.09.2016 
7.00 + Czesława Frąk 
7.00 + Włodzimierza Pyrzakowskiego 
pp 
7.00 + Janinę Tusińską p.p. 
18.00 + Leszka w 23 r.śm., Jadwigę i 
Zbigniewa Szyndler 
18.00 + Stanisławę i Wincentego Gór-
skich 
18.00 + Janinę i Stanisława Miętek 
SOBOTA 17.09.2016 
7.00 +Elżbietę Jaskowiak, Grażynę 
Wodyńską, Mariannę Grzelak 
7.00 +Jadwigę Siwek 
18.00   +Mariana Nercz, Jadwigę Gra-
bowską, Czesława Grzelak i zm. z ro-
dziny Nercz i Grzelak 
18.00  -  
NIEDZIELA 18.09.2016 
7.00 +Eugeniusza Peplińskiego 
8.30   WYPOMINKI ROCZNE. 
10.00  +Adama Genowefę i Edwarda 

Rockich, Czesława Michalinę Ryszarda  
Andrzeja Ciepielewskich oraz Henryka 

Majewskiego 
11.30   - W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
13.00  W INT. PARAFIAN. 
18.00 + Annę w 25 r.śm. i Jana w 38 
r.śm. Wilczyńskich 

Intencje Mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności 
odeszli: 
Śp.  Małgorzata Wodyńska, Śp. Bole-
sław Kurowski 
Wieczny odpoczynek… 

 

 

14 września 
Podwyższenie Krzyża Świętego 

 

 Niepojętą tajemnicą dla każdego chrześcijanina jest śmierć 
Jezusa Chrystusa, która dokonała się na krzyżu. Na prawdzie odku-
pienia poprzez cierpienie i śmierć naszego Pana koncentrujemy się 
podczas Wielkiego Tygodnia, jednak waga samej ofiary z życia 
była tak wielka, że postanowiono jeszcze jeden dzień w roku litur-
gicznym poświęcić krzyżowi św. Warto nadmienić, iż uroczystości 
mające za przedmiot rozważań święte rzeczy znane są w Kościele 
od V wieku, kiedy to czczono krzyż Pana Jezusa i Jego koronę cier-
niową.  
 Święto obchodzone 14 września zalicza się do grupy świąt wotywnych, czyli ustanowio-
nych na pamiątkę jakiegoś historycznego wydarzenia. Należy więc odróżnić w tym wypadku 
zewnętrzną okoliczność, która stała się przyczyną święta, od jego wewnętrznej treści - idei. 
Przyczyna ma związek z czasem, może mieć mniejsze lub większe znaczenie dla ogółu wier-
nych, a nawet opierać się na legendzie. Treść natomiast wewnętrzna jest nieprzemijająca, po-
wszechna i rzeczywista. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego zostało ustanowione po odnale-
zieniu przez św. Helenę krzyża Chrystusowego w 326 r. oraz w związku z poświęceniem ko-
ścioła Grobu Świętego w Jerozolimie. Później pamiątkę odnalezienia tej cennej relikwii zaczęto 
odchodzić w dniu 3 maja, w którym przypada rocznica odzyskania krzyża z rąk Persów przez 
cesarza Herakliusza - w roku 628 (krzyż został utracony w wyniku inwazji Persów na Jerozoli-
mę w 614 r.). Ostatecznie reforma liturgii przeniosła święto na 14 września. Jesienny termin 
obchodów uroczystości kieruje naszą uwagę na "podwyższenie" krzyża celem przeciwdziałania 
mocom piekielnym, które są symbolizowane przez nastające ciemności jesienne. Ponadto wy-
wyższony "znak Syna Człowieczego" ma się ukazać na niebie przy powtórnym Jego przyjściu.  
 Święto z 14 września jest zaliczane do najdawniejszych zabytków liturgii - wspomina o 
nim jeden z największych historyków Kościoła, Euzebiusz w roku 335, choć nie podaje dokład-
nego terminu. Wiadomo, że kult relikwii był znany jeszcze przed inwazją Persów na Jerozolimę, 
jednak jego rozszerzenie na Zachód to okres VI-VII w. Liturgia rzymska świętowała ten dzień 
procesją z bazyliki Matki Bożej Większej do Lateranu, gdzie znajdowały się relikwie krzyża 
ofiarowane przez św. Helenę (krzyż po odnalezieniu w 328 r. był podzielony na trzy części: 
jedną wysłano do Rzymu, druga została ofiarowana synowi św. Heleny - Konstantynowi, a trze-
cia pozostała w Jerozolimie) .  
 Kościół znakiem krzyża rozgrzesza, uświęca, błogosławi, poświęca. Szczególnym wyra-
zem poczucia wagi tego znaku było w starożytności i średniowieczu przekonanie, że odstrasza 
on szatana, zwycięża moce piekielne. Dlatego krzyż był umieszczany często na drzwiach i bra-
mach domów. Co więcej, używano go nawet jako egzorcyzmu, np. medaliki św. Benedykta. 
Brońmy się znakiem krzyża św. zaraz po obudzeniu się, w czasie pokus, jak również kładąc się 
spać. Umieszczajmy symbol odkupienia w naszych domach. Każde spojrzenie na krzyż powinno 
przypominać nam tego, który nas pojednał z Bogiem.  

 
Por.: http://www.niedziela.pl/artykul/3333/nd/Krzyzu-Chrystusa-badzze-pochwalony 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


