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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 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., 
oraz uroczystości i świąt, kościel-

nych i państwowych): 10-12 

          16-17:30 

1. Przeżywamy czerwiec – miesiąc poświęcony 

czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa 

czerwcowe w niedziele o godz. 17.15, a w dni po-

wszednie po Mszy św. wieczornej. 

2. Dzisiaj przed Kościołem osoby ze wspólnoty 

niepełnosprawnych rozprowadzają cegiełki warto-

ściowe. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na 

bieżącą działalność wspólnoty niepełnosprawnych. 

3. Nie przyjmujemy odzieży aż do odwołania. Pro-

simy nigdzie, w żadnych miejscach, tej odzieży nie 

składać i nie podrzucać. 

4. Sklepik Brata Alberta będzie nieczynny do 14 

czerwca. 

5. W przyszłą niedzielę (19 czerwca) będą zbierane 

ofiary do puszek na stypendia naukowe dla księży 

studiujących za granicą. 

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – na-

być ją można w zakrystii. 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Drugiej Księgi Samuela. Bóg posłał do 
Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powie-
dział: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Ja namaściłem cię 
na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. 
Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na 
twoje łono, oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby 
i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. Cze-
mu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe 
w Jego oczach? Zabiłeś mieczem Chittytę Uriasza, 
a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś 
go mieczem Ammonitów. Dlatego właśnie miecz nie 
oddali się od domu twojego na wieki, albowiem Mnie 
zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chittyty wziąłeś sobie 
za małżonkę». Dawid rzekł do Natana: «Zgrzeszyłem 
wobec Pana». Natan odrzekł Dawidowi: «Pan odpusz-
cza ci też twój grzech – nie umrzesz». 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Daruj mi, Panie, winę mego grzechu.  
1 Szczęśliwy człowiek, † 
któremu nieprawość została odpuszczona, * 
a jego grzech zapomniany. 
2 Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, * 
a w jego duszy nie kryje się podstęp. 
   5 Grzech wyznałem Tobie * 
   i nie skryłem mej winy. 
   Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», * 
   a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. 
7 Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku * 
i dasz mi radość mego ocalenia. 
11 Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, * 
radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca. 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Gala-
tów. Bracia: Przeświadczeni, że człowiek osiąga uspra-
wiedliwienie nie dzięki uczynkom wymaganym przez 
Prawo, lecz jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, 
my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by 
osiągnąć usprawiedliwienie dzięki wierze w Chrystusa, 
a nie dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo, jako 
że nikt nie osiągnie usprawiedliwienia dzięki uczyn-
kom wymaganym przez Prawo. Tymczasem ja dla 
Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem 
z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś 
już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal 
prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest 
życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie 
i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić 
łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie 
dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na dar-
mo. 

Oto słowo Boże. 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna  
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jeden 
z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. 
Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za 
stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście 
życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu 
faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku 
i stanąwszy z tyłu u Jego stóp, płacząc, zaczęła łzami 
oblewać Jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. 
Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.  
Widząc to, faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do 
siebie: «Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co to za 
jedna i jaka to jest ta kobieta, która się Go dotyka, że 
jest grzesznicą». Na to Jezus rzekł do niego: 
«Szymonie, mam ci coś do powiedzenia». On rzekł: 
«Powiedz, Nauczycielu». «Pewien wierzyciel miał 
dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset dena-
rów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, 
darował obydwom. Który z nich więc będzie go bar-
dziej miłował?» Szymon odpowiedział: 
«Przypuszczam, że ten, któremu więcej darował». On 
zaś mu rzekł: «Słusznie osądziłeś». Potem, zwróciw-
szy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: «Widzisz 
tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś 
Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i otarła 
je swymi włosami. Nie powitałeś Mnie pocałunkiem; 
a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp 
moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olej-
kiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci: 
Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo 
umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało 
miłuje». Do niej zaś rzekł: «Odpuszczone są twoje 
grzechy». Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami 
do siebie: «Któż On jest, że nawet grzechy odpusz-
cza?» On zaś rzekł do kobiety: «Twoja wiara cię ocali-
ła, idź w pokoju». Następnie wędrował przez miasta 
i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie 
Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, 
które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób: 
Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych 
duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna 
i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze 
swego mienia. 

Oto słowo Pańskie. 

 



NIEDZIELA 12.06.2016 
7.00 + Mariana Ciejkę w 21 greg. 
7.00    W int. Różańca Fatimskiego. 
8.30 + Jerzego Ancerowicza w 15 r. 
śm., Teresę i Jerzego Jędrzejczak i Kry-
stynę Politowską. 
10.00 + Feliksę i Tadeusza Stachur-
skich. 
11.30 + Aleksandra Kozłowskiego w 1 
r. śm. 
13.00   W int. parafian. 
18.00 + Mariannę i Franciszka Sawic-
kich. 
PONIEDZIAŁEK 13.06.2016 
7.00   O powołania do Zgromadzenia 
Sióstr Św. Katarzyny. 
7.00 + Kazimierza w 31 r. śm., Michała 
i Franciszkę Bekalskich. 
7.00 + Antoniego Jastrzębskiego i zm. 
z rodz. 
7.00 + Mariana Ciejkę w 22 greg. 
18.00 + Zofię i Antoniego Żaczek, 
Wiktora i Feliksa Pruchniewicz. 
WTOREK 14.06.2016 
7.00 + Mariana Ciejkę w 23 greg. 
7.00 + Piotra Bieleckiego. 
7.00 + Bożenę Widmańską p.p. 
7.00 + s. Judytę Tuńską w 30 dzień po 
śmierci. 
18.00 + Janinę Własiuk. 
18.00 + Władysława, Witolda i Alek-
sandrę Mickiewicz, Jana i Henrykę 
Sieczkowskich. 
18.00 + Kazimierę i Jana Królikow-
skich, Helenę i Leszka Jóźwików. 
ŚRODA 15.06.2016 
7.00 + Jolantę Piórkowską i zm. z rodz. 
7.00 + Annę Kosmowską p.p. 
7.00 + Mariana Ciejkę w 24 greg. 
7.00 + Marię Paczkowską w 1 r. śm. 
18.00    Nowenna do MBN Pomocy. 
18.00 + Feliksę, Filipa i Jana Kurpiew-
skich. 

  Intencje Mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności 

odeszli: 

Śp. Jerzy Nowak 

Wieczny odpoczynek… 

 

CZWARTEK 16.06.2016 
7.00 + Mariana Ciejkę w 25 greg. 
7.00 + Marię i Jana Lewandowskich. 
7.00 + Krystynę Boroń p.p. 
 
18.00 + Alinę i Feliksa Kiliś, Stanisławę 
i Józefa Szpakiewicz. 
 
PIĄTEK 17.06.2016 
7.00 + Mariana Ciejkę w 26 greg. 
7.00    INTRONIZACJA. 
7.00 + Mariana Antosz. 
 
18.00 + Marka Cichockiego. 
18.00 + Alinę Wróblewską. 
 
SOBOTA 18.06.2016 
7.00 + Mariana Ciejkę w 27 greg. 
7.00 + Alinę Siwiec p.p. 
 
18.00 + Jerzego Balcewicza w 8 r. śm. 
18.00 + Marka Rytel w 7 r. śm. 
 
NIEDZIELA 19.06.2016 
7.00 + Mariana Ciejkę w 28 greg. 
7.00 + Janinę, Walerię, Józefa, Jerzego i Se-
bastiana Zielińskich, Wiesławę i Józefa Boja-
nowskich, Witolda Pontek. 
8.30 + Wypominki roczne. 
10.00  
11.30   W int. Niepełnosprawnych. 
13.00   W int. parafian. 
18.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich 
i Mariana Urbaniaka. 

14 czerwca Błogosławiony Michał Kozal, biskup i męczennik. 

 Michał Kozal urodził się 25 września 1893 r. w Nowym Folwarku pod Krotoszy-

nem. Był synem Jana, oficjalisty dworskiego, i Marianny z Płaczków. Po ukończeniu 

szkoły podstawowej, a później gimnazjum w Krotoszynie, wstąpił w 1914 roku do semi-

narium duchownego w Poznaniu, gdzie ukończył tzw. kurs teoretyczny. Ostatni rok stu-

diów, zwany praktycznym, ukończył w Gnieźnie. Tam też otrzymał święcenia kapłań-

skie w dniu 23 lutego 1918 roku. Planował, że podejmie studia specjalistyczne, ale po 

nagłej śmierci ojca musiał zapewnić utrzymanie matce i siostrze. Był wikariuszem 

w różnych parafiach. Odznaczał się gorliwością w prowadzeniu katechizacji, wiele godzin spędzał 

w konfesjonale, z radością głosił Słowo Boże, dużo się modlił. Był wyrozumiały, uczynny i miłosier-

ny wobec wiernych. 

 W uznaniu dla jego gorliwej posługi kapłańskiej i wiedzy zdobytej dzięki samokształceniu, 

kardynał August Hlond mianował go w 1927 ojcem duchownym seminarium w Gnieźnie. Okazał się 

doskonałym przewodnikiem sumień przyszłych kapłanów. Alumni powszechnie uważali go za świę-

tego męża. Dwa lata później został powołany na stanowisko rektora seminarium. Obowiązki pełnił do 

roku 1939, kiedy Pius XI mianował go biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej i biskupem 

tytularnym Lappy (na Krecie). Konsekrację biskupią otrzymał 13 sierpnia 1939 roku z rąk księdza 

biskupa Karola Radońskiego w katedrze włocławskiej. 

 We wrześniu 1939 roku nie opuścił swojej diecezji, którą zarządzał po wyjeździe z kraju bi-

skupa diecezjalnego. Jego nieustraszona, pełna poświęcenia postawa stała się wzorem zarówno dla 

duchowieństwa, jak i dla ludzi świeckich. Niemcy aresztowali go 7 listopada 1939 roku. Najpierw 

wraz z alumnami seminarium i kapłanami został osadzony w więzieniu we Włocławku. Od stycznia 

1940 r. do 3 kwietnia 1941 r. internowano go w klasztorze księży salezjanów w Lądzie nad Wartą. Po 

wywiezieniu z Lądu, więziony był w obozach w Inowrocławiu, Poznaniu, Berlinie, Halle, Weimarze 

i Norymberdze. Wszędzie ze względu na swoją niezłomną postawę, rozmodlenie i gorliwość kapłań-

ską doznawał szczególnych upokorzeń i prześladowań. 

 Od lipca 1941 roku był więźniem obozu w Dachau. Ciesząc się w duchu, że "stał się godnym 

cierpieć zelżywości dla imienia Jezusowego". Chociaż sam był głodny i nieraz opuszczały go siły, 

dzielił się swoimi racjami żywnościowymi ze słabszymi od siebie, potrafił oddać ostatni kęs chleba 

klerykom. Odważnie niósł posługę duchową chorym i umierającym, a zwłaszcza kapłanom. W stycz-

niu 1943 roku ciężko zachorował na tyfus. 

 26 stycznia 1943 roku został uśmiercony zastrzykiem z fenolu. Umarł w zjednoczeniu z Chry-

stusem ukrzyżowanym. Mimo prób ocalenia jego ciała przez więźniów, zostało ono spalone w krema-

torium. Po bohaterskiej śmierci sława świętości biskupa Kozala utrwaliła się wśród duchowieństwa 

i wiernych, którzy prosili Boga o łaski za jego wstawiennictwem. Zaraz po wojnie zaczęto zabiegać 

o beatyfikację. Św. Jan Paweł II podczas uroczystej Mszy świętej 14 czerwca 1987 roku w Warszawie 

przed Pałacem Kultury i Nauki - zamykającej II Krajowy Kongres Eucharystyczny - dokonał beatyfi-

kacji biskupa Michała Kozala. Papież powiedział w homilii: "Tę miłość, którą Chrystus mu objawił, 

biskup Kozal przyjął w całej pełni jej wymagań. Nie cofnął się nawet przed tym najtrudniejszym: 

«Miłujcie waszych nieprzyjaciół». Niech będzie jednym jeszcze patronem naszych trudnych czasów, 

pełnych napięcia, nieprzyjaźni i konfliktów. Niech będzie wobec współczesnych i przyszłych pokoleń 

świadkiem tego, jak wielka jest moc łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa - Tego, który «do końca 

umiłował»". 
Por.: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


