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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 
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05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

ul. Warszawska 1a 

tel. 022/775 23 32 
e-mail:  

kancelaria@ndmswmichal.pl 

 

1. Dziś III niedziela miesiąca. W godz. 19.00 – 21.00 zapraszamy na modli-

twę adoracyjną przed Chrystusem obecnym w Najśw. Sakramencie. 

 

2. Zbierane są dziś ofiary do puszek dla Caritas – na leczenie i rehabilitację 
dzieci, a Wspólnota Niepełnosprawnych rozprowadza przed kościołem ulotki 

o 1 % podatku. Jest to forma pomocy i wsparcia tej wspólnoty. 

 
3. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post – czas, 

w którym przez nawrócenie, pokutę umartwienie i rozważania Męki Pańskiej 

mamy się przygotować na radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
W środę popielcową Msze św. o godz. 7.00, 10.00, 18.00 i 19.30. Posypanie 

głów popiołem podczas każdej Mszy św. 

 
4. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy 

ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i środę popielcową oraz zaleca 

się ją w Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Post ścisły, czyli ilościowy, 

obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 

a 60 rokiem życia. Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwo-

ści w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty. 
W okresie Wielkiego postu katolicy zobowiązani są do powstrzymywania się 

od udziału w zabawach i dyskotekach. 

 
5. W dobrym przeżywaniu czas Wielkiego Postu, kościół ofiarowuje nam 

szczególną pomoc, są to nabożeństwa wielkopostne. W piątki Wielkiego 

Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej są odprawiane: 
      - o godz. 17.15 –dla dzieci wraz z rodzicami 

      - o godz. 18.30 – (bezpośrednio po Mszy św. wieczornej) 
                                  dla młodzieży i dorosłych 

   Na rozważanie Męki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali zapraszamy 

w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15. 

 

6. W Środę Popielcową rozpoczyna się Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. 

 
7. W czwartek zakończyliśmy w naszej parafii wizytę duszpasterską. 

Dziękujemy Parafianom, którzy zaprosili nas do swoich domów. Dziękuje-

my za wspólną modlitwę, za różne uwagi i sugestie dotyczące życia naszej 
parafii oraz za ofiary złożone na prace remontowe w Kościele. 

 

8. Za tydzień panie będą zbierać już po raz ostatni ofiary do puszek na spłatę 
należności za siedziska. 

 

9. Organizujemy 15 marca (niedziela) wyjazd z naszej Parafii na Misterium 
Męki Pańskiej w Czerwińsku. Ze względu na rezerwację biletów, należy się 

zapisać, oraz wnieść opłatę. Bilet na sztukę, autokar i zwiedzanie muzeum 

misyjnego kosztuje 35 zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. 

 

10. W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży zwracamy się do  

młodzieży – poszukujemy 2 osób chętnych, w wieku od 18 - 30 roku życia 
do zajęcia się sprawą wolontariatu i bycia koordynatorem różnych prac 

z tym związanymi, w naszej parafii. Zapraszamy chętnych – zgłoszenia 

do środy włącznie - do Ks. Proboszcza lub Ks. Andrzeja. 
 

11. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Nabyć ją można 

w zakrystii. 
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Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 

Wiadomości Parafialne 
VI NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                                                        15 lutego 2015r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Tak powiedział 
Pan do Mojżesza i Aarona: "Jeżeli u kogoś na 
skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysyp-
ka, albo biała plama, która na skórze jego ciała 
jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapła-
na Aarona albo do jednego z jego synów kapła-
nów. Trędowaty, który podlega tej chorobie, 
będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, 
brodę zasłoniętą i będzie wołać: «Nieczysty, 
nieczysty!» Przez cały czas trwania tej choroby 
będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnie-
niu. Jego mieszkanie będzie poza obozem". 

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością. 
Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona 
została nieprawość, 
a jego grzech zapomniany. 
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, 
a w jego duszy nie kryje się podstęp. 
   Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. 
   Rzekłem: "Wyznaję mą nieprawość Panu", 
   a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. 
   Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, 
   radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. 
 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian. Bracia: Czy jecie, czy 
pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko 
na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorsze-
niem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla 
Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się 
staram przypodobać wszystkim, nie szukając 
własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli 
zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak 
ja jestem naśladowcą Chrystusa. 

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 świętego Marka. 
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowa-
ty i upadając na kolana, prosił Go: "Jeśli 
chcesz, możesz mnie oczyścić". Zdjęty 
litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł 
do niego: "Chcę, bądź oczyszczony". 
Natychmiast trąd go opuścił i został oczysz-
czony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz 
go odprawił ze słowami: "Uważaj, nikomu 
nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi 
i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą 
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich".  
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać 
i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie 
mógł już jawnie wejść do miasta, lecz prze-
bywał w miejscach pustynnych. A ludzie 
zewsząd schodzili się do Niego. 

Oto słowo Pańskie. 
 

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA 
   Trędowaty, który podszedł do Jezusa, odznaczał się 
wyjątkową inteligencją. Wiedział, że ma do czynienia 
z Prorokiem i wiedział także, że ów Prorok dysponuje 
mocą Boga i dlatego może go uzdrowić. I również 
wiedział o tym, że doświadczenie, które go spotkało, 
zostało uwzględnione w planach Opatrzności Boga. 
Poprzez trąd Bóg miał na uwadze jakieś jego dobro. 
Obok mocy Boga dostrzegł więc trędowaty także 
mądrość i prawdziwą miłość Bożą. Nie wątpił on w to, 
że Jezus może go uleczyć. Zastanawiał się tylko nad 
tym, czy zechce to uczynić. Czy jego pragnienie spotka 
się z pragnieniem samego Jezusa? Czy tym razem jego 
wola będzie wolą Boga? Podobała się Jezusowi prośba 
trędowatego i dlatego odpowiedział mu: „chcę”. – Tym 
razem twoja wola jest i moją wolą. – Prośba chorego 
została spełniona, ale Jezus natychmiast miał dwie 
prośby do uzdrowionego. Pierwsza dotyczyła dyskre-
cji: Nie mów nic nikomu. Druga zaś dotyczyła przeka-
zu informacji: Pójdziesz do kapłana i jemu dokładnie 
opowiesz, kto, gdzie i kiedy uzdrowił cię z trądu. Taka 
była wola Jezusa. Chciał On bowiem mieć zaufanego 
człowieka, który poinformuje o cudzie i który sam 
będzie jego świadkiem w świątyni jerozolimskiej. 
 

Por. http://rokb.ekspreshomiletyczny.pl/index.php?page=zaufanie-to-skarb-ks-edward-staniek 



NIEDZIELA 15.02.2015 

7.00 + Zdzisława Godlewskigo, Witolda 

Mojek. 

7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 15 greg. 

8.30 + WYPOMINKI ROCZNE 

10.00 + Janinę Dzikowską. 

11.30    W intencji niepełnosprawnych. 

13.00    ZA PARAFIAN  

18.00 + Rodziców Annę, Wiktora Korzeń, 

dziadków Bielińskich, ciocię Krystynę 

Bielawską, Halinę i Mariana Janas. 

 

PONIEDZIAŁEK 16.02.2015 

7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 16 greg. 

7.00 + Halinę i Kazimierza Kwiatkowskich. 

7.00 + Mieczysława Kazimierczuka p. p. 

18.00 + Halinę w 6 r. śm. i Wojciecha 

Szydłowskich. 

 

WTOREK 17.02.2015 

7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 17 greg. 

7.00 + Genowefę Brodowską w 1 r. śm. 

i zm. z rodz. Nowińskich i Brodowskich. 

7.00.+ Marię Narożnowską. 

7.00   Msza św. wynagradzająca Najświęt-

szemu Sercu Pana Jezusa, za grzechy nasze, 

naszej parafii i całego świata. 

18.00 + Tadeusza Kaczmarek w 1 r. śm. 

za zm. z rodz. Ziółkowskich, Leokadię 

i Władysława Kaczorowskich 

 

ŚRODA 18. 02. 2015 

7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 18 greg. 

7.00 + Barbarę w 8 r. śm., Józefa i Irenę 

Kiliś oraz Annę i Kazimierza Wrzesińskich. 

7.00 +Henryka, Edwarda i Eugenię Kar-

wowskich, Stanisławę, Kazimierza i Fran-

ciszka Turos i w czyśćcu cierpiących. 

10.00 + Mieczysława Skwarskiego 

             i c. r. Kantorowskich. 

18.00   NOWENNA DO MBN POMOCY 

19.30 + Józefa, Jana i Henryka Gańko, 

Sylwestra Kotarskiego. 

  Intencje mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Jan Łucek 

Śp. Daniela Wojciechowska 

Śp. Franciszek Bielecki 

Wieczny odpoczynek… 

 

Intencje mszalne c. d. 
CZWARTEK 19.02.2015 
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 19 greg. 
7.00 + Jana, Mariana, Joannę, Józefa, Annę 
i Włodzimierza Bąk. 
7.00  + Helenę i Piotra Płodziszewskich. 
18.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich. 
 
PIĄTEK 20.02.2015 
7.00 +. Eugeniusza Peplińskiego 20 greg. 
7.00 + Stanisławę Cieślak. 
7.00 + Celinę Małolepszą w 2 r. śm. 
18.00 + Wiesława Olszewskiego w 8 r. śm., 
Eleonorę i Franciszka Ciesielskich 
i Tadeusza Gwiazdę w 1 r. śm. 
18.00 + Stanisława i Władysławę Łączyńskich. 
SOBOTA 21.02.2015 
7.00 + Piotra Bieleckiego. 
7.00 + Janusza Ryndak w 1 r. śm. 
7.00 + Tadeusza Golejewskiego w 32 r. śm. 
18.00 + Eugeniusza Peplińskiego 21 greg. 
18.00   O Boże błogosławieństwo, zdrowie 
i potrzebne łaski dla Szymona i jego mamy,     
wszystkich członków rodziny oraz pomyśl-
ność w egzaminach dla Marty. 
NIEDZIELA 22.02.2015 
7.00 +. Eugeniusza Peplińskiego 22 greg. 
7.00 + Romana, Martę i Tadeusza Zakrzewskich. 
8.30 + Jerzego Ancerowicza, Teresę 
           i Jerzego Jędrzejczak, Krystynę 
           Politowską, rodziców i teściów. 
10.00 + Irenę Jaranowską w 8 r. śm. 
11.30 + Andrzeja Drwęckiego w 5 r. śm. 
13.00    ZA PARAFIAN  
18.00 + Dariusza Nowaczka w 9 r. śm. 

Wielki Post 

   Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do 

największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak 

nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawo-

wanej w Wielki Czwartek. Już w II wieku, dla lepszego przygotowania do przeży-

cia Świąt Paschalnych, dodano dwa dni postu przed tym świętem. W wieku III 

poszczono już cały tydzień. Wreszcie na początku wieku IV wprowadzono post 40-

dniowy na pamiątkę postu Jezusa Chrystusa. W wieku VI w Rzymie post rozpoczy-

nał się 6 tygodni przed Wielkanocą. Jednak po odliczeniu niedzieli, w które nigdy 

nie poszczono, post trwał właściwie tylko 36 dni. Dlatego w wieku VII dodano brakujące dni 

i wyznaczono jako początek Wielkiego Postu Środę Popielcową. Ostatecznie środa jako początek 

Wielkiego Postu weszła na stałe do tradycji rzymskiego kościoła w 1570 roku. Na trzy tygodnie przed 

Wielkim Postem wprowadzał Kościół fioletową, pokutną barwę szat liturgicznych, z modlitw 

i śpiewów usuwano radosne Alleluja, do roku zaś 1248 w tym czasie obowiązywał również post, 

chociaż w formie złagodzonej. We wspomnianym 1248 roku papież Innocenty IV skrócił Wielki Post, 

wyznaczając go od Środy Popielcowej. W niedzielę post nie obowiązywał i dotąd nigdy nie obowią-

zuje - każda niedziela bowiem ma charakter uroczystości. Sam zwyczaj posypywania głów popiołem 

na znak żałoby i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tradycjach, 

m.in. w starożytnym Egipcie, u Arabów i w Grecji. W liturgii pojawił się on w VIII w. Pierwsze 

świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj 

jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów 

wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. W Środę 

Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu 

dnia, w tym tylko jeden - do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 

14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Prawo 

kanoniczne nie nakłada na wiernych natomiast obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii 

(chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez ważnej przyczyny). 

Do dziś zaleca się, by chrzest osób dorosłych odbywał się właśnie w Wigilię Paschalną. W okresie 

Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, 

proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest 

dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika 

uroczysty hymn "Chwała na wysokości Bogu" (śpiewany jedynie w czasie przypadających 

w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa - 19 marca, czy Zwiastowania Pańskiego - 25 marca) 

oraz radosna aklamacja "Alleluja" (nawet w uroczystości i święta). Zakazane jest przyozdabianie 

ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania 

śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony. Jedynym wyjątkiem od tych ostatnich zastrzeżeń jest 

IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare (łac. "Wesel się" - od pierwszych słów 

introitu). W okresie Wielkiego Postu zabroniony jest udział w zabawach. Organizuje się także zwykle 

kilkudniowe rekolekcje, które mają pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu. W wielu kościołach 

zachował się zwyczaj ustawiania krzyża, przy którym można klęknąć i ucałować rany Chrystusa. 

Zwykle stoją przy nim świece i kwiaty. Środa Popielcowa i Niedziele Wielkiego Postu mają 

pierwszeństwo nawet przed uroczystościami. Dni powszednie Wielkiego Postu ustępują natomiast 

świętom i uroczystościom, chociaż zachowują pierwszeństwo przed wspomnieniami. 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/wielki_post.php3 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


