
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. Dziś III niedziela miesiąca. Zapraszamy na modlitwę 

adoracyjną przed Chrystusem obecnym w Najśw. Sa-

kramencie w godz. 19.00 – 21.00. 

2. Zapraszamy dzisiaj dzieci Kl. III wraz z rodzicami na 

godz. 16.00 – będzie dla nich Msza św., a po niej spo-

tkanie. Obecność obowiązkowa. 

3. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczone są na 

organizację Światowych Dni Młodzieży w Polsce. 

4. W ubiegłą niedzielę z ofiar do puszek – na pomoc 

Syrii – zebrano 1950 zł. Dziękujemy paniom z Koła 

Żywego Różańca za przeprowadzenie tej zbiórki. 

5. Przeprowadziliśmy remont i odnowienie bramy 

głównej – wjazdowej – na cmentarz oraz dwóch furtek 

obok niej. 

6. Dzisiaj przed kościołem osoby ze wspólnoty niepeł-

nosprawnych rozprowadzają wartościowe znaczki. Fun-

dusze uzyskane w ten sposób będą przeznaczone na ich 

działalność. 

7. W tym tygodniu, od piątku tj. 20 listopada p. Organi-

sta rozpoczyna rozprowadzanie opłatków wigilijnych. 

Są one poświęcone. Zachęcamy do ich nabywania. Jed-

nocześnie informujemy, że nikt inny, nie otrzymał od 

parafii upoważnienia do rozprowadzania opłatków na 

terenie naszej parafii. 

8. Najbliższa niedziela (22 listopada) to Uroczystość 

Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o godz. 

13.00 odmówimy Litanię i Akt poświęcenia się Najśw. 

Sercu Pana Jezusa. Za odmówienie tego aktu, w tym 

dniu, można zyskać odpust zupełny, spełniając te wa-

runki co zawsze. Tego też dnia przybędzie do nas 

Ks. Gość – Oblat ,który cały dzień będzie głosił Słowo 

Boże i rozprowadzał kalendarze na przyszły rok. 

9. Także w przyszłą niedzielę, po Mszy o godz. 10.00, 

obędzie się zebranie kandydatów przygotowujących się 

drugi rok do sakramentu bierzmowania, wraz z rodzica-

mi. Obecność obowiązkowa. 

10. 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 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                              15 listopada 2015r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Daniela. 
W owych czasach wystąpi Michał, wielki 
książę, który jest opiekunem dzieci twojego 
narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego 
nie było, odkąd narody powstały, aż do 
chwili obecnej. W tym czasie naród twój 
dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże 
zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli 
w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecz-
nego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej 
odrazie.  Mądrzy będą świecić jak blask 
sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu spra-
wiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na 
zawsze. 

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem. 
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 
to On mój los zabezpiecza. 
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, 
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 
   Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, 
  a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 
   bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz 
   i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 
pełnię Twojej radości 
i wieczną rozkosz 
po Twojej prawicy. 
 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu do Hebrajczyków. W Sta-
rym Przymierzu każdy kapłan staje co-
dziennie do pełnienia swej służby, wiele 
razy te same składając ofiary, które żadną 
miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus 
Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zaw-
sze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po pra-
wicy Boga, oczekując tylko, "aż nieprzyja-
ciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego". 
Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki 
tych, którzy są uświęcani. Gdzie jest od-

puszczenie, tam już więcej nie zachodzi 
potrzeba ofiary za grzechy. 
Oto słowo Boże. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,  
abyście mogli stanąć przed Synem Człowie-
czym. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według św. Marka. Jezus 
powiedział do swoich uczniów: "W owe 
dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi 
i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy 
będą padać z nieba i moce na niebie zostaną 
wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowie-
czego, przychodzącego w obłokach z wiel-
ką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów 
i zbierze swoich wybranych z czterech stron 
świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba.  
A od drzewa figowego uczcie się przez po-
dobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera 
soków i wypuszcza liście, poznajecie, że 
blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że 
to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we 
drzwiach.  
Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie 
to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Nie-
bo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie 
przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie 
nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani 
Syn, tylko Ojciec". 
 

Oto słowo Pańskie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIEDZIELA 15.11.2015 

7.00 + Anielę Mazurek i zm. z rodz. 

7.00 + Aleksandrę Zawada 13 greg. 

8.30 + WYPONINKI ROCZNE. 

10.00 + Janinę w 11 r. śm. i Władysława 

Rucińskich. 

11.30  W int. niepełnosprawnych. 

13.00   W int. parafian. 

16.00 + Ks. Edwarda Żmijewskiego. 

18.00 + WYPONINKI. 

PONIEDZIAŁEK 16.11.2015 

7.00 + Aleksandrę Zawada 14 greg. 

7.00 + Katarzynę Sobierską i zm. z rodz. 

7.00   O zdrowie dla siostry Joanny. 

18.00 + WYPONINKI. 

WTOREK 17.11.2015 

7.00   Wynagradzająca Najświętszemu Ser-

cu Pana Jezusa za grzechy nasze, naszej 

parafii i całego świata. 

7.00 + Adelę, Hieronima i Tadeusza Bień-

kowskich. 

7.00 + Edmunda Boruc. 

18.00 + WYPONINKI. 

18.00 + Aleksandrę Zawada 15 greg. 

ŚRODA 18.11.2015 

7.00 + Bogdana Przybysza. 

7.00 + Jana Staniszewskiego p.p. 

18.00 + WYPONINKI. 

18.00 + Aleksandrę Zawada 16 greg. 

CZWATEK 19.11.2015 

7.00 + Aleksandrę Zawada 17 greg  

7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich. 

7.00 + Stanisława Kucińskiego. 

7.00 + Reginę Więcławską p.p. 

18.00 + WYPONINKI. 

PIĄTK 20.11.2015 

7.00 + Aleksandrę Zawada 18 greg. 

7.00 + Henryka w 5 r. śm. Ryszarda 

w 7 r. śm. i Annę Rafalskich, Józefę Sawic-

ką. 

7.00 + Władysławę Borowiec p.p. 

7.00 + Krystynę, Władysława, Helenę Ma-

zurek i Małgorzatę Smolińską. 

  Intencje mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności 

odeszli: 

Śp. Teresa Jadwiga Truba 

Śp. Janina Jabłońska 

Śp. Zygmunt Mańkowski 

Śp. Bogumiła Michnowska 

Wieczny odpoczynek… 

Intencje mszalne c. d. 
PIĄTK 20.11.2015 c. d. 

18.00 + Juliana, Janinę i Zdzisława Liw-

skich. 

18.00 + WYPONINKI. 

 

SOBOTA 21.11.2015 

7.00 + Aleksandrę Zawada 19 greg. 

7.00 + Feliksa Szpygiel. 

7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego. 

7.00 + Anastazję Gawrońską p.p. 

18.00 + WYPONINKI. 

 

NIEDZIELA 22.11.2015 

7.00 + Romana, Martę i Tadeusza Zakrzew-

skich. 

7.00 + Aleksandrę Zawada 20 greg. 

8.30 . 

10.00 + Stanisława Wysockiego w 2 r. śm. 

Władysławę i Stefana Liwskich, zm. z rodz. 

Wysockich. 

11.30 + Bronisławę, Aleksandra i Tadeusza 

Dębskich. 

13.00 W int. parafian. 

18.00 + WYPONINKI.  

Ochrzczeni: 

1. Nikodem Krauze. 2. Antoni Frączak. 

3. Rozalia Janina Mośkiewicz. 4. Filip Aksa-

mit. 

17 LISTOPADA. ŚWIĘTA ELŻBIETA WĘGIERSKA. 

   Elżbieta urodziła się w 1207 r. w Bratysławie lub na zamku w Sa-

rospatah jako trzecie dziecko Andrzeja II, króla Węgier, i Gertrudy, 

siostry św. Jadwigi Śląskiej. Miała zaledwie 4 lata, gdy została zarę-

czona z Ludwikiem IV, późniejszym landgrafem Turyngii. Wycho-

wywała się wraz z nim na zamku Wartburg. Wyszła za niego za mąż 

zgodnie z zamierzeniem swojego ojca dopiero 10 lat później, w roku 

1221, mając 14 lat. Z małżeństwa urodziło się troje dzieci: Herman, 

Zofia i Gertruda. Po 6 latach, w 1227 r. Ludwik zmarł podczas wy-

prawy krzyżowej w Brindisi we Włoszech. Tak więc Elżbieta została 

wdową mając 20 lat. 

   Zgodnie z frankońskim prawem spadkowym, opuściwszy wraz 

z dziećmi Wartburg, Elżbieta zamieszkała najpierw w pobliskim Eisenach, a następnie 

w Marburgu, gdzie ufundowała szpital, w którym sama chętnie usługiwała. Oddała się wy-

chowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu. Jej spowiednikami byli 

franciszkanin Rudiger i norbertanin Konrad z Marburga, słynny kaznodzieja i inkwizytor na 

Niemcy, mąż bardzo surowy. Prowadził ją drogą niezwykłej pokuty. W 1228 r. Elżbieta 

złożyła ślub wyrzeczenia się świata i przyjęła jako jedna z pierwszych habit tercjarki św. 

Franciszka. 

Ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym. 

Zmarła w nocy z 16 na 17 listopada 1231 r. Sława jej świętości była tak wielka, że na jej 

grób zaczęły przychodzić pielgrzymki. Konrad z Marburga, korzystając ze swego stanowi-

ska inkwizytora, napisał jej żywot i zwrócił się do Rzymu z formalną prośbą o kanonizację. 

Papież Grzegorz IX bezzwłocznie wysłał komisję dla zbadania życia Elżbiety i cudów, ja-

kie miały się dziać przy jej grobie. Stwierdzono wówczas ok. 60 niezwykłych wydarzeń. 

Sprawę poparł także metropolita Moguncji i św. Rajmund z Peñafort. Po 4 latach Grzegorz 

IX bullą z 27 maja 1235 r. ogłosił uroczyście Elżbietę świętą. Jest patronką elżbietanek 

(zgromadzenia założonego w Nysie w 1842 r., prowadzącego liczne dzieła w Polsce), elż-

bietanek cieszyńskich (założonych w XVII w. w Akwizgranie) oraz Franciszkańskiego Za-

konu Świeckich; jest także patronką Niemiec i Węgier. Jej imię przyjęło jako swoją nazwę 

kilka zgromadzeń zakonnych i dzieł katolickich. 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


