
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 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., sob. oraz uroczystości 
i świąt - kościelnych i państwo-
wych; zaś w wakacje tylko po 
południu) 

 

KONTO BANKOWE PARAFII 
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI 
79  80110008  0000  0096  6638  0001 

 

     13 III    Św. Krystyna, męczennica, urodziła się w Persji. Kiedy po-
gański król perski, Chozroes I, rozpoczął krwawe prześladowanie, św. 
Krystyna miała należeć do najpierwszych, która padła jego ofiarą. Śmierć 
jej męczeńska miała nastąpić 13 marca 559 roku. z dekretem prześladow-
czym Chozroesa i łączył się pogrom, jaki poganie urządzili ludności chrze-
ścijańskiej w Persji. Św. Krystyna musiała należeć do znakomitszych 
wśród nich, skoro tak prędko padła ofiarą prześladowania. Perskie imię 
Świętej miało brzmieć Jazdin. Święta ma nadto jeszcze nazwy: Sira i Sirin. 
 

     17 III   Święty Patryk, biskup urodził się w Brytanii w 385 roku. 
Nosił celtyckie imię Sucat. Kiedy miał 16 lat, korsarze porwali go do Irlan-
dii. Przez 6 lat był tam pasterzem owiec. z tej to okazji nauczył się języka 
irlandzkiego. Na przypadkowym statku udało mu się zbiec do północnej 
Francji. Tam kształcił się w dwóch najgłośniejszych wówczas szkołach 
misyjnych: w Erinsi i w Auxerre. Podjął studium przygotowujące go do 
pracy na misjach. Był uczniem św. Germana z Auxerre. Przez jakiś czas 
przebywał w Italii i w koloniach mniszych na wyspach Morza Tyrreńskie-
go. W tym czasie zmarł w Irlandii, wysłany tam na misje przez papieża św. 
Celestyna I, biskup, św. Palladiusz. Postanowiono na jego miejsce wysłać 
Patryka. Na biskupa wyświęcił go papież w roku 432 i wysłał go do Irlan-
dii. Patryk zastał w Irlandii małe grupy chrześcijan, ale stanowiły one wy-
spy w morzu pogaństwa. Krajem rządzili naczelnicy szczepów 
i znakomitych rodzin. Kapłani pogańscy zażywali wielkiej powagi. Patryk 
swoim umiarem i podarkami zdołał większość z nich pozyskać dla wiary. 
Obchodził poszczególne rejony Zielonej Wyspy, wstępując najpierw do ich 
władców i prosząc o zezwolenie na głoszenie Ewangelii. w Armagh zało-
żył swoją stolicę, skąd czynił wypady na cały kraj. Bywały wypadki, że 
przeszkadzano mu w jego misji; bywały też na jego życie zamachy. Na 
ogół jednak praca jego miała ton spokojny. Spotykał się z życzliwością tak 
poszczególnych władców, jak i miejscowej ludności. Aby sobie nie zrażać 
władców niektórych grup etnicznych, dla poszczególnych szczepów usta-
nawiał biskupów. Kapłanów, których zadaniem było niesienie im pomocy, 
podobnie jak to uczynił św. Augustyn i św. German, zobowiązał do życia 
wspólnego na wzór klasztorów. Do liturgii wprowadził obrządek, jaki 
wówczas był powszechnie przyjęty w Galii (we Francji).Do nawrócenia 
całej wyspy św. Patryk potrzebował wielu ludzi. Misjonarze na jego apele 
zgłaszali się tłumnie. Największą wszakże pomocą byli dla niego mnisi. 
z nich to tworzył ośrodki duszpasterskie. Tak więc w Irlandii powstał jedy-
ny w swoim rodzaju zwyczaj, że opaci byli biskupami, a mnisi 
w klasztorach ich wikariuszami. w tej pracy okazał się dla Patryka mężem 
opatrznościowym św. Kieran. Według podania św. Patryk miał wręczyć 
św. Kieranowi dzwon, którym tenże zwoływał mnichów i wiernych na 

wspólne pacierze liturgiczne. To było także osobliwo-
ścią Irlandii. Zwyczaj dzwonienia rozpowszechnili 
mnisi irlandzcy po całej Europie. Ostatnie dni swoje-
go życia spędził św. Patryk w zaciszu klasztornym, 
oddany modlitwie i ascezie. Utrudzony pracą apostol-
ską oddał duszę Panu 17 marca 461 w Armagh 
(Ulster, Północna Irlandia), które to miasto stało się 
odtąd stolicą prymasów irlandzkich. Patryk przeżył 
ok. 76 lat, w tym ok. 40 lat w Irlandii. Irlandia czci go 
więc jako swojego apostoła, ojca i patrona. Jest także 
patronem fryzjerów, kowali, górników, upadłych na 
duchu oraz opiekunem zwierząt domowych.  
 

Źródło: Por: http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=3 

K a r t k i  z  K a l e n d a r z a  L i t u r g i c z n e g o  Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 

Wiadomości Parafialne 
II N�������	 W������� P���                                                             12  MARCA  2017r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Rodzaju 
Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej 
ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, 
który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki 
naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsła-
wię: staniesz się błogosławieństwem. Będę 
błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, 
a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę 
złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały bło-
gosławieństwo ludy całej ziemi». Abram udał 
się w drogę, jak mu Pan rozkazał. 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Okaż swą łaskę ufającym Tobie 
   Słowo Pana jest prawe, *  
a każde Jego dzieło godne zaufania.  
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *  
ziemia jest pełna Jego łaski. 
   Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *  
na tych, którzy oczekują Jego łaski,  
aby ocalił ich życie od śmierci *  
i żywił ich w czasie głodu. 
   Dusza nasza oczekuje Pana, *  
On jest naszą pomocą i tarczą.  
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *  
według nadziei pokładanej w Tobie. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza 
Najdroższy: Weź udział w trudach i przeciwno-
ściach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! 
On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem 
nie na podstawie naszych czynów, lecz stosow-
nie do własnego postanowienia i łaski, która 
nam dana została w Chrystusie Jezusie przed 
wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona 
teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, 
Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na 
życie i nieśmiertelność rzucił światło przez 
Ewangelię.                                Oto Słowo Boże. 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Chwała Tobie, Słowo Boże 
Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:  
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie». 
Chwała Tobie, Słowo Boże 
 

EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata 
jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, 
osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz 
Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się 
białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i 
Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł 
do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli 
chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla 
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». 
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany 
osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To 
jest mój Syn umiłowany, w którym mam upo-
dobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc 
to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus 
zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: 
«Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli 
oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, 
mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym wi-
dzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie». 

Oto słowo Pańskie. 
 
„Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej 
ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, 
który ci ukażę».” Podobnie jak Abrahama i 
mnie Bóg wyzywa  do opuszczenia mojej ziemi, 
a więc mojego świata i mojego poczucia bezpie-
czeństwa, być może wygodnictwa i przywiązania 
do nadopiekuńczych relacji. Tak jak Abraham 
mam podjąć trud duchowej wędrówki do Ziemi 
Obiecanej. Tak jak apostołowie zainspirowani 
przemianą Jezusa, mam podjąć trud przemiany 
swego życia, zbliżać się do Boga i Jego Króle-
stwa, odrzucając to, co mi Go zasłania. Wiara 
bywa traceniem siebie i swojego świata. 
 



II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  
12.03.2017 
7.00 W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO 
8.30 + Jadwigę Wojtulewską 12 greg 
10.00 + Janinę, Wacława i Henryka Liwskich 
i zm. z rodz. Piaseckich 
11.30 + Henryka w 12 r. śm, Patryka, Helenę  
i Władysława Tomaszewskich,  Cecylię  
i Feliksa Śmietanowskich. 
13.00   ZA PARAFIAN 
16.00 +Waldemara Kieszkowskiego w 7 r. śm. 
18.00 + Mariana Antosz, s. Rafaelę,  
Stanisława i Wiktorię Szymańskich. 
 
PONIEDZIAŁEK 13.03.2017 
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 13 greg 
7.00 +  
7.00 + Bożenę Dębską i Krystynę  
Matusiewicz. 
18.00 + Konrada, Tadeusza i Szczepana  
Głodowskich. 
18.00 + Helenę Witkowską w 1 r. śm. 
 
WTOREK 14.03.2017  
 
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 14 greg 
7.00 + Rafała Niedźwiedzia. 
7.00 + Jana Pniewskiego p.p. 
18.00 + Longina Zakrzewskiego, Marię  
i Bronisława Koczara. 
18.00   O boże błog. i łaskę zdrowia  
dla Łukasza. 
 
ŚRODA 15.08.2017  
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 15 greg 
7.00 + Stanisławę Jagiełło p.p. 
7.00 + Andrzeja Gnoińskiego p.p. 
18.00   NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Piotra Wojtyra. 
 
 
 

CZWARTEK 16.03.2017  
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 16 greg 
7.00 . + Janinę Witkowską p.p. 
7.00 + Janusza Dróżdż p.p. 
7.00 + Lecha Sikorskiego. 
18.00 + Radosława Rynkuna w 3 r. śm. 
 

PIĄTEK 17.03.2017 
7.00   Int. wynagradzająca za grzechy nasze, 
parafialne i narodowe jakimi obrażane jest 
Najświętsze Serce Pana Jezusa i Serce Maryi. 
7.00   O Boże błog. i łaski dla Julii Fabisiak  
w 11 r. urodzin. 
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 17 greg 
7.00 + Zbigniewa Olk. 
18.00 + Jana i Janinę Drewnowskich,  
Ryszarda i Janinę Góreckich. 
18.00 +  
 
SOBOTA 18.03.2017  
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 18 greg 
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich i 
Mariana Urbaniaka. 
7.00 + Klemensa Dawickiego w 1 r. śm. 
18.00 + Za zmarłe siostry ze zgr. Sióstr św. 
Katarzyny. 
18.00 + Stanisława Skrockiego w 4 r. śm. 
 
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  
19.03.2017 
7.00 + Edwarda w 50 r. śm. i Zofię  
Kwiatkowskich. 
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 19 greg 
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE. 
10.00 + 
11.30 + Hipolita Wilczyńskiego w 38 r. śm., 
Wiktorię, Katarzynę i Józefa Szpytma. 
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Stanisławę i Stefana Mędreckich. 
 

1. Zbierane są dziś ofiary do puszek na dzieła pomocy misjom „Ad Gentes” 
2. Dziś o godz.16.00 będzie dodatkowa Msza św. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 

Dzieci przychodzą wraz z rodzicami. Obecność obowiązkowa. 
3. W sklepiku św. Brata Alberta można nabywać świece wielkopostne Caritas, Paschaliki, karty świą-

teczne i baranki wielkanocne. 
4. Za tydzień, w niedzielę po mszy św. o godz. 10.00 spotkanie dla rodziców ministrantów. 

Z  K A T E C H I Z M U   

Katecheza 5:   Tradycja 
1. Chętnie słuchamy o dziejach własnej rodziny. 

Zbieramy zdjęcia, przechowujemy rodzinne pamiątki. 
Wiele osób poszukuje w archiwach wiadomości o 
przodkach... Starsze dzieci na lekcjach historii rysują 
drzewo genealogiczne swojej rodziny. Podtrzymujemy 
nasze zwyczaje, mama przekazuje córce, np. jak powin-
na wyglądać Wigilia czy Wielkanoc. Dlaczego tradycja 
rodzinna jest taka ważna? Dlatego, że sięgnięcie do 
naszych korzeni, przekazywanie (a łacińskie słowo 
„tradycja” oznacza właśnie „przekazywanie”) ważnych 
kart z przeszłości, umacnia naszą wspólnotę, pozwala 
nam uświadomić sobie, kim jesteśmy, jaka jest nasza 
tożsamość.  

2. Jeszcze ważniejsza jest tradycja w Kościele. Kate-
chizm Kościoła Katolickiego naucza: „To żywe przeka-
zywanie, wypełniane w Duchu Świętym, jest nazywane 
Tradycją w odróżnieniu od Pisma Świętego, z którym 
jednak jest ściśle powiązane. Przez Tradycję «Kościół w 
swej nauce, w swym życiu i kulcie uwiecznia i przeka-
zuje wszystkim pokoleniom to wszystko, czym on jest, i 
to wszystko, w co wierzy»” (KKK 78). Jezus Chrystus 
polecił bowiem dwunastu Apostołom, których sam wy-
brał (Mk 3,12), aby Ewangelię, którą przyniósł i wypeł-
nił, głosili wszystkim jako źródło zbawiennej prawdy i 
życia moralnego (KKK 75). Powiedział do nich: „Idźcie 
i nauczajcie wszystkie narody... Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,18n). Apostoło-
wie spełniali to zadanie przez swoje świadectwo dawane 
wiernie słowem i życiem - niemal wszyscy zginęli 
śmiercią męczeńską. Przekazywane przez nich świadec-
two nazywamy tradycją apostolską. Wyraża się ona w 
głoszeniu, że zbawienie dokonało się przez Śmierć i 
Zmartwychwstanie Chrystusa, w udostępnianiu Ewange-
lii – ustnie i na piśmie - jako depozytu, czyli najcenniej-
szego dziedzictwa (por. 1 Tm 6,20), oraz w kształtowa-
niu życia pierwszych wspólnot chrześcijańskich zgodnie 
z wolą Jezusa Chrystusa. Dlatego tradycja apostolska, 
ściśle złączona z Pismem Świętym, jest zawsze obowią-
zującą normą wiary i życia, a za jej wierne strzeżenie i 
przekazywanie odpowiedzialny jest Urząd Nauczyciel-
ski (Magisterium) Kościoła, który tworzą biskupi, 
następcy Dwunastu, z papieżem, następcą Piotra, na 
czele. „Pamiętając o słowach Chrystusa skierowanych 

do Apostołów: «Kto was słucha, mnie słucha» (Łk 
10,16), wierni z uległością [powinni przyjmować] nau-
czanie i wskazania, które są im przekazywane w różnych 
formach przez ich pasterzy” (KKK 87).  

Czym zatem jest Tradycja? Jest ciągle dokonującym 
się na fundamencie apostolskim, mocą Ducha Święte-
go, przekazywaniem w Kościele słowa Bożego i dzieła 
zbawczego, powierzonego przez Chrystusa Dwuna-
stu. Nazywamy ją żywą Tradycją, bo oznacza wciąż 
żywe świadectwo o Jezusie Chrystusie, które wiernie 
przedłuża świadectwo apostolskie. Można też mówić o 
tradycjach (przez małe „t”): formach liturgii, kate-
chezy, moralności, pedagogii chrześcijańskiej, teologii, 
prawa i sztuki, które stały się ważnymi sposobami kon-
tynuacji dzieła Chrystusowego w historii. Do takich 
tradycji zalicza się: przykazania kościelne, rozmaite 
obrządki odprawiania Mszy Świętej, tajemnice różańco-
we, inne nabożeństwa itp. „Stanowią one szczególne 
formy, przez które wielka Tradycja wyraża się stosownie 
do różnych miejsc i czasów”. Urząd Nauczycielski może 
je podtrzymywać, odnawiać lub zastępować innymi 
(por. KKK 83). Czy jestem dumny z tego, że trwam w 
wielkiej, liczącej dwa tysiące lat, tradycji Kościoła? Czy 
potrafię odpowiedzieć, czym jest „tradycja apostolska”, 
„Urząd Nauczycielski Kościoła”, „żywa Tradycja” i 
„tradycje”?  

Zapamiętajmy: Tradycja oznacza, że - jak naucza 
II Sobór Watykański – „Bóg, który niegdyś przemówił, 
rozmawia bez przerwy z Oblubienicą swego Syna uko-
chanego, a Duch Święty, przez którego żywy głos 
Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w 
świecie, wprowadza wiernych we wszelką prawdę oraz 
sprawia, że słowo Chrystusowe obficie w nich miesz-
ka” (KO 8). Żywą Tradycję oznacza wierne przekazy-
wanie tradycji apostolskiej w naszych czasach. 

Nie ma ani „wiary prywatnej”, ani „chrześcijaństwa 
«na ale», wybiórczego, selektywnego”, a więc takiego, 
które obywa się bez przyjęcia wszystkich prawd wiary, 
bez Mszy Świętej, bez biskupa. Jest tylko chrześcijań-
stwo wiernie zachowujące i przekazujące całe dziedzic-
two Objawienia!  

Ks. Henryk Seweryniak 
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html 

 

5. Organizujemy /1 kwietnia – sobota / wyjazd z naszej Parafii do Czerwińska na Misterium Męki 
Pańskiej. Ze względu na rezerwację biletów, należy się zapisać i wnieść opłatę. Bilet na sztukę, 
autokar i zwiedzanie muzeum misyjnego kosztuje 35 zł. Wyjazd o godz.14.30.Zapisy do 19 marca 
w zakrystii lub kancelarii. 

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


