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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 
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1. Dziś III niedziela miesiąca. Zapraszamy na modlitwę ado-

racyjną przed Chrystusem obecnym w Najśw. Sakramencie 

w godz. 19.00 – 21.00. 

 

2. Ofiary zbierane dziś na tacę, zgodnie z decyzją Kurii prze-

znaczone są na organizację Światowych Dni Młodzieży 

w Polsce, w Krakowie, w 2016 r. 

 

3. Najbliższa niedziela 23 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, pod tymi warunkami co zawsze. 

 

4. W pierwszą niedzielę miesiąca (2 listopada) z ofiar zebra-

nych na tacę, na remont naszego kościoła zebrano 3.807 zł. 

Zaś w ubiegłą niedzielę z ofiar do puszek (na pomoc Syrii) 

zebrano 1.608 zł. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy także za 

ofiary na remont kościoła od osób indywidualnych, jakie 

w tym tygodniu złożono. Bóg zapłać za tę pomoc i otwarte 

serce. 

 

5. W przyszłą niedzielę 23 listopada, odbędzie się zbiórka do 

puszek na rzecz odbudowy po pożarze bazyliki katedralnej 

w Sosnowcu. 

 

6. Od dziś Pan Organista rozpoczyna rozprowadzanie opłat-

ków wigilijnych. Są one poświęcone. Zachęcamy do ich naby-

wania. 

 

7. Prosimy by nie siadać na tych krzesłach w prezbiterium. 

Miejsca te przeznaczone są dla służby liturgicznej. 

 

8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. 

Można ją nabyć w zakrystii. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

KONTO BANKOWE PARAFII 

BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI 
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Ostatni tydzień modlitwy w ramach Diecezjalnego Jerycha 

Różańcowego będziemy przeżywać w Konkatedrze Matki 

Bożej Zwycięskiej na Kamionku od 22. do 29. listopada 2014 

roku. Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem 

tego czuwania, zapraszając wszystkich chętnych do udziału 

w modlitwie wieńczącej roczną modlitwę naszej Diecezji. 

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

Wiadomości Parafialne 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                                              16 listopada 2014r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Przysłów. Niewiastę dzielną któż 
znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżon-
ka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, 
ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len się 
stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce 
po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń 
ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy 
wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, 
co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech 
w bramie chwalą jej czyny. 

Oto słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana. 
Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana  
i chodzi Jego drogami. 
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,  
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 
   Małżonka twoja jak płodny szczep winny  
   w zaciszu twojego domu. 
   Synowie twoi jak oliwne gałązki  
   dokoła twego stołu. 
Tak będzie błogosławiony człowiek,  
który się boi Pana. 
Niech cię z Syjonu Pan pobłogosławi  
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem  
przez wszystkie dni twego życia. 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do 
Tesaloniczan. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o cza-
sach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że 
dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Kiedy 
bowiem będą mówić: "Pokój i bezpieczeństwo", tak 
niespodziana przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na 
brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście 
w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak 
złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami świa-
tłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani 
ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy 
i bądźmy trzeźwi. 

Oto słowo Boże. 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  
Alleluja, alleluja, alleluja 
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę.  
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus opowie-
dział swoim uczniom tę przypowieść: "Pewien czło-
wiek mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi 
i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talen-
tów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według 

jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 
pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał dru-
gie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on rów-
nież zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, 
poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego 
pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług 
i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, 
który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć 
i rzekł: «Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto dru-
gie pięć talentów zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze, 
sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rze-
czach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości 
twego pana». Przyszedł również i ten, który otrzymał 
dwa talenty, mówiąc: «Panie, przekazałeś mi dwa 
talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem». Rzekł mu 
pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny 
w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź 
do radości twego pana». Przyszedł i ten, który otrzy-
mał jeden talent i rzekł: «Panie, wiedziałem, żeś jest 
człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, 
i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, 
poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz 
swoją własność». Odrzekł mu pan jego: «Sługo zły 
i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posia-
łem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po 
powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. 
Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który 
ma dziesięć talentów». Każdemu bowiem, kto ma, 
będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, 
kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieuży-
tecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów". 

Oto słowo Pańskie. 
KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA  

Dobra nowina rozbrzmiewa już od pierwszych słów tej 

Ewangelii: każdemu z nas Bóg powierzył dobra. Każ-

dy dostał na swoją miarę, którą trzeba odkryć, lecząc 

się z zazdrości i małoduszności porównywania z inny-

mi. Bóg ma do nas zaufanie. Dlatego nie musi nas 

ciągle kontrolować i sprawdzać. Inwestycja jest ryzy-

kowna. Można ulec pokusie, żeby się nie wychylać – 

przecież nikt nas nie widzi. Pan wyjechał i jest daleko. 

Tyle, że inwestycję podejmujemy nie tylko dla rządcy, 

ale również dla nas samych… Czy przyjąłeś już 

z wdzięcznością talenty, którymi obdarzył cię Bóg? 

Czy uczyniłeś je swoimi? Czy podjąłeś ryzyko, aby je 

pomnożyć? 

Por. http://miesiecznik.wdrodze.pl/?mod=archiwumtekst&id=13948 



NIEDZIELA 16.11.2014 

7.00   + Ks. Czesława Żyłę greg. 14 

8.30   +  WYPOMINKI ROCZNE 

10.00 +  Katarzynę Sobieską i zm. z rodz. 

11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

13.00 ZA PARAFIAN  

18.00 + WYPOMINKI 

 

PONIEDZIAŁEK 17.11.2014 

7.00 Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy nasze, naszej parafii i całego świata 

7.00 W pewnej intencji 

7.00 + Janusza Angielczyka 

18.00 + WYPOMINKI 

18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 15 

 

WTOREK 18.11.2014 

7.00 + Leona, Janinę i Benedykta Jakubowskich, Franciszka, 

Władysława i Kornelię Skłudzkich oraz Marię Ławską 

7.00 + Franciszka i Marię Piórkowskich 

7.00 + Bogdana Przybysza 

18.00 + WYPOMINKI 

18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 16 

 

ŚRODA 19.11.2014 

7.00 + Ryszarda Srebnickiego w 6 r. śm., Elżbietę Gorczyńską 

7.00 + Apolonię w 4 r. śm. i Aleksandra Hołyński 

7.00 + Marylę, Lesława i Witolda Żegilewicz 

18.00 + WYPOMINKI 

18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg.17 

 

CZWATEK 20.11.2014 

7.00 + Władysława, Helenę i Krystynę Mazurek, Małgorzatę 

Smolińską 

7.00 + Romana i zm. z rodz. Zakrzewskich 

7.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 18 

18.00 + WYPOMINKI 

 

PIĄTEK 21.11.2014 

7.00 + Feliksa Szpygiel 

7.00 + Julię, Franciszka, Adolfa, Stefana, Józefa i Feliksa 

Dąbrowskich 

7.00 + Annę Sawko p.p. 

18.00 + WYPOMINKI 

18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 19 

 

SOBOTA 22.11.2014 

7.00 + Wacława Rynkuna 

7.00 + Zbigniewa Podlaskiego 

7.00 + Ryszarda Nesner p.p. 

7.00 + Zofię i Edwarda Kwiatkowskich 

18.00 + WYPOMINKI 

18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 20 

 

NIEDZIELA 23.11.2014 

7.00   + Ks. Czesława Żyłę greg. 21 

8.30   +  Feliksa (m) Frączyk 13 r. śm., Irenę i Jana Młynar-

skich 

10.00 O łaskę zdrowia dla Barbary 

11.30 + Janinę, Juliana i Zdzisława Liwskich 

13.00 ZA PARAFIAN  

18.00 + WYPOMINKI 

  Intencje Mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Teresa Klimek 

Śp. Henryka Bednarek 

Wieczny odpoczynek… 

Ochrzczeni: 1. Karolina Hejna. 2. Julia Kuczyń-

Wybrane myśli z… 
    
   Zapraszamy na urodziny Karoliny! 
100. rocznica męczeństwa bł. Karoliny Kózków-
ny, Katedra, 18.11.2014. Duszpasterstwo Mło-
dzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza na 
wspólne świętowanie 100. rocznicy urodzin dla 
Nieba bł. Karoliny Kózkówny. Będzie Euchary-
stia, będzie Ksiądz Arcybiskup, będzie też tort 
i wspólne dmuchanie świeczek :) Zapraszamy! 
Przyjdź, przekaż innym i koniecznie zabierz ze 
sobą znajomych! 
 
   „Koniem trojańskim” nazwał kard. Angelo Ba-
gnasco tworzenie „nowych form” życia rodzinne-
go. Podkreślił, że „mają one za jedyny cel siać 
zamęt wśród ludzi” . 
Choć kardynał nie użył sformułowania „związki 
homoseksualne”, jego wypowiedź została odczy-
tana jako wyraźne odniesienie do prób zalegalizo-
wania ich we Włoszech. Przewodniczący episko-
patu jednoznacznie stwierdził, że „nieodpowie-
dzialne jest osłabianie rodziny poprzez tworzenie 
jej nowych form” . Zaznaczył, że takie próby mają 
na celu pozbycie się z kultury i społeczeństwa 
tej podstawowej komórki, fundamentalnej dla 
rozwoju człowieka i ludzkości. Włoski hierar -
cha wyraził także wdzięczność tym wszystkim 
rodzinom, które dzięki łasce sakramentu małżeń-
stwa i codziennemu trudowi troszczą się o rozwój 
i wzrost ich „wspólnoty życia i miłości”. 
 
   Abp Henryk Hoser SAC skomentował bożona-
rodzeniową akcję promocyjną sieci Empik, której 
twarzą jest osoba publicznie znieważająca Pi-
smo Święte oraz kobieta, która propaguje 
aborcję. — Chodzi o desakralizację Świąt Boże-
go Narodzenia. Nie może to być tolerowane… To 
jest komercyjne wykorzystywanie wartości 
i tradycji chrześcijańskich oraz laicyzacja świąt, 
bardzo widoczna na Zachodzie. 

 

18 listopada. Błogosławiona Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica 

   Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. Pięć dni 

później otrzymała chrzest. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała 

z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się 

we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, częstym przystępowa-

niu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy. Ich uboga chata była nazywana 

"kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często m. in. na wspólne czytanie 

Pisma świętego. Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzra-

stać w miłości Bożej. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze. Pomagała w prowadzeniu 

świetlicy i biblioteki, do której przychodziły często osoby dorosłe i młodzież. Prowadzono tam kształ-

cące rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne. Katechizowała także swoje rodzeństwo 

i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni i zachęcała do życia według Bożych przykazań. Zginęła 

w 17. roku życia 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził 

ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Pogrzeb zgro-

madził ponad 3 tysiące żałobników i był wielką manifestacją patriotyczno-religijną. Tak rozpoczął się 

kult Karoliny. 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie św. Jan Paweł II beatyfikował Kuzkównę. 

 

22 listopada. Święta Cecylia, dziewica i męczennica 

   Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła Rzymskiego. Niestety, 

o świętej tak bardzo popularnej i czczonej w Kościele mamy bardzo mało informacji historycznych. 

W pierwszych wiekach nie przywiązywano wagi ani do chronologii, ani do ścisłych 

danych biograficznych. Prawdopodobnym jest, że Cecylia była dobrze urodzoną 

Rzymianką. Przyszła na świat na początku III w. Była olśniewająco piękna. Według 

tradycji złożyła ślub czystości, chociaż rodzice obiecali jej rękę poganinowi Waleria-

nowi. W przeddzień ślubu Cecylia opowiedziała narzeczonemu o swym postanowie-

niu i o wierze chrześcijańskiej. W ten sposób pozyskała Waleriana dla Chrystusa. 

Wkrótce potem wybuchło prześladowanie. Żołnierze, oczarowani pięknością Cecy-

lii, błagali ją, by nie narażała swego młodego życia i wyrzekła się wiary. Cecylia 

odpowiedziała jednak: "Nie lękajcie się spełnić nakazu". Pod wpływem odpowiedzi 

miało nawrócić się 400 żołnierzy. Sędzia, urzeczony jej urodą, również ją błagał. Gdy nie ustępowała, 

próbował zmusić do wyparcia się wiary stosując męki. Kazał ją zawiesić nad ogniem w łaźni i dusić 

parą. Ona zamiast duszącego dymu czuła orzeźwiający powiew wiatru. Rozgniewany namiestnik 

kazał ją ściąć mieczem. Kat na widok tak pięknej i młodej osoby nie miał odwagi jej zabić. Trzy razy 

uderzył, ale nie zdołał pozbawić jej życia. Płynącą z jej szyi krew zebrali ze czcią chrześcijanie jako 

najcenniejszą relikwię. Po trzech dniach konania Cecylia oddała Bogu ducha. Ciało, w nienaruszonym 

stanie, odkryto dopiero w 824 r. w katakumbach św. Kaliksta, a następnie na polecenie papieża św. 

Paschalisa I złożono w bazylice jej poświęconej na Zatybrzu. 
Por. http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci// 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


