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

1. Dziś III niedziela miesiąca – w godz.19.00 – 21.00 zapraszamy 
na modlitwę adoracyjną przed Chrystusem obecnym w Najśw. 
Sakramencie. 

2. W dniu dzisiejszym przed kościołem osoby ze wspólnoty niepeł-
nosprawnych rozprowadzają cegiełki wartościowe. Pozyskane 
środki będą przeznaczone na bieżącą działalność tej wspólnoty. 

3. W czasie zbiórki ofiar do puszek w niedzielę papieską zebrano 
2.870 zł. Za ofiarność dziękujemy. 

4. W kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki jednorazo-
we, roczne oraz na listopadową Mszę św. zbiorową. 

5. Dzisiaj w kościołach jest liczenie wiernych – mamy gorącą proś-
bę, by wychodzić w miarę wolno ,by osoby liczące nas ,mogły to 
spokojnie zrobić . Z góry dziękujemy. 

6. W piątek 21 października swoje imieniny będzie przeżywał Ks. 
Łukasz. Msza św. w intencji Solenizanta będzie odprawiona w 
piątek o godz. 7.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Ks. 
Łukaszowi życzymy dużo mocy i łaski Ducha św., Bożego bło-
gosławieństwa, oraz wszelakiego dobra w życiu codziennym. 
Szczęść Boże. 

7. W sobotę 22 października będziemy przeżywać wspomnienie 
Św. Jana Pawła II. 

8. W przyszłą niedzielę taca będzie przeznaczona na misje. 
9. Ministrantów i nowych kandydatów na ministrantów zaprasza-

my na zbiórki w soboty o godz. 10.00. 
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w 

zakrystii. 

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

 

ŚWIĘCI O RÓŻAŃCU 
  „Prosta a wzniosła zarazem modlitwa – to różaniec  święty. 
Przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogo-
sławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w 
duszach zrozpaczonych  wita znowu promyk nadziei. Modlitwa 
więc, a szczególnie różaniec, oto zlecenia Niepokalanej dla 
nas wszystkich”. (św. Maksymilian Maria Kolbe) 
   „Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek tej 
modlitwy. Za pomocą Różańca św. zwyciężone zostały here-
zje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zakończone woj-
ny, odzyskane oraz zachowane cnoty czystości, a ponadto 
obronione dusze przed wszelkim zasadzkom szatana”.    

   „Różaniec jest przedłużeniem Zdro-
waś Maryjo, którym można uderzyć, 
zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekiel-
ne moce” (św. Jan Bosco) 
   Modlitwa różańcowa jest moją siłą. 
Tak jak wieża broni obozu, tak pokora 
chroni czystości serca”. (św. Antoni) 
   „Poprzez tę modlitwę rozwijamy się, 
wzrastamy i poznajemy nowe horyzon-
ty. Różaniec jest modlitwą bardzo poży-
teczną o ile jest właściwie odmawiany”. 
(św. Franciszek Salezy) 

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

Wiadomości Parafialne 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                    16  październik  2016r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Wyjścia: Amalekici przyby-
li, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Moj-
żesz powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz 
sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z 
Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z 
laską Boga w ręku». Jozue spełnił polecenie 
Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. 
Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.  
Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do 
góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opusz-
czał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Moj-
żesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod 
niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur podparli zaś 
jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W 
ten sposób aż do zachodu słońca były jego ręce 
stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue 
pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. 

Oto Słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
REFREN:  
Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. 
Wznoszę swe oczy ku górom:* skądże nadejść 
ma dla mnie pomoc?  Pomoc moja od Pana,* 
który stworzył niebo i ziemię. 
    On nie pozwoli, by się potknęła twa noga,*  
ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże.  
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie* Ten, który 
czuwa nad Izraelem. 
     Pan ciebie strzeże, † jest cieniem nad tobą,*  
stoi po twojej prawicy. Nie porazi cię słońce we 
dnie* ani księżyc wśród nocy. 
    Pan cię uchroni od zła wszelkiego,*  ochroni 
twoją duszę. Pan będzie czuwał nad twoim wyj-
ściem i powrotem,* teraz i po wszystkie czasy. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza: Najdroższy: Trwaj 
w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, 
bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem 
niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą 
cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu 

przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie 
Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do 
nauczania, do przekonywania, do poprawiania, 
do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek 
Boży był doskonały, przysposobiony do każde-
go dobrego czynu. Zaklinam cię wobec Boga i 
Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i 
umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego 
królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w 
porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, pod-
nieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nau-
czasz. 

Oto Słowo Boże. 
 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja.  
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,  
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
Jezus odpowiedział swoim uczniom przypo-
wieść o tym, że zawsze powinni modlić się i 
nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, 
który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. 
W tym samym mieście żyła wdowa, która 
przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie 
przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien 
czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: 
„Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się 
nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi 
się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie 
przychodziła bez końca i nie zadręczała 
mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten nie-
sprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie 
weźmie w obronę swoich wybranych, którzy 
dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie 
zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że 
prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?» 

Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 16.10.2016 
7.00 + Adama Ostrowskiego i zm. z rodz. 
7.00 + O Boże błog. i potrzebne łaski  
dla pracowników i klientów ,,Galerii Hit”. 
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE. 
10.00   O Boże błog. dla Jana i Barbary  
w 45 r. ślubu. 
11.30   W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
13.00  W INT. PARAFIAN. 
13.00   Dziękczynna z prośbą o Boże błog. 
i potrzebne łaski dla Gabrieli i Andrzeja Pa-
przyckich z okazji 35 r. ślubu. .  
18.00 + Jana Rajewskiego 16 greg. 
 
PONIEDZIAŁEK 17.10.2016 
7.00   O przeprowadzenie Intronizacji Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w naszym kraju. 
7.00 + Jana Rajewskiego 17 greg. 
7.00 + Kazimierza i Halinę Kwiatkowskich. 
18.00 + Mieczysława Dziubińskiego w 10 r. śm., 
za jego rodziców i braci. 
18.00 + Henryka Kwiatkowskiego w 4 r. śm. i 
zm. rodziców Kwiatkowskich i Plewińskich. 
 
WTOREK 18.10.2016 
7.00 + Jana Rajewskiego 18 greg. 
7.00 + Józefę Affek w r. śm. 
7.00 + Beatę Jędrasik, zm. z rodz. Jędrasików, 
Parzuchowskich i Ferenców. 
18.00 + Witolda Steckiego i zm. z rodz. 
18.00 + Władysławę Borowiec w 1 r. śm. 
 
ŚRODA 19.10.2016 
7.00 + Jana Rajewskiego 19 greg. 
7.00   O Boże błog. i łaski dla Łukasza z okazji 
imienin i o zdrowie dla Józia. 
18.00    NOWENNA DO MBN POMOCY. 
18.00    Dziękczynna z prośbą o Boże błog. 
i potrzebne łaski dla Urszuli i Grzegorza Ja-
strzębskich z okazji 30 r. ślubu oraz o Boże 
błog. dla ich syna Tomasza. 

18.00 + Tadeusza Rockiego. 
 
CZWARTEK 20.10.2016 
7.00  + Krystynę Nosarzewską p.p. 
7.00 + Małgorzatę Wodyńską p.p. 
7.00 + Jerzego Maciejewskiego. 
18.00 + Jana Rajewskiego 20 greg. 
 
PIĄTEK 21.10.2016 
7.00    W int. Ks. Łukasza z racji imienin. 
7.00 + Jana Rajewskiego 21 greg. 
18.00   O Boże błog. dla Tomasza, Anny,  
Rafała i Karola.. 
18.00 + Halinę i Mieczysława Wiśniewskich i 
zm. z rodz. 
18.00 + Zenona i Halinę Hetmanowskich. 
 
SOBOTA 22.10.2016 
 
7.00 + Jana Rajewskiego 22 greg. 
7.00 + Kamila Cieślaka. 
18.00 + Jadwigę, Zbigniewa, Tadeusza i Janinę 
Nerć, Feliksę Kurek, Jadwigę, Witolda i An-
drzeja Ostałkiewicz. 
18.00 + Piotra Rzemek w 5 r. śm. i zm. rodzi-
ców. 
18.00 + Zdzisława Turczyńskiego w 4 r. śm. i 
zm. rodziców Komisarczyków i Turczyńskich. 
NIEDZIELA 23.10.2016 
7.00 + Władysława, Mieczysławę i Waldemara 
Tobolczyk, Jana i Danutę Granoszewskich i 
Franciszka Bagińskiego. 
8.30 + Jana Rajewskiego 23 greg. 
10.00  
11.30 + Henryka-Tadeusza Bieńkowskiego z 
ok. imienin. 
13.00  W INT. PARAFIAN. 
18.00 + Mariannę, Jana i Tadeusza Lewińskich 
oraz Zenobię i Mariana Kowalewskich. 

W minionym tygodniu ochrzczeni zostali : 
Gabriela Gajewska, Ksawier Kotarski, Michał Sta-
nisław Lisik, Oliwia Kurpiewska 

W minionym tygodniu do wieczności ode-
szli:  Śp. Witold Malarowski. Śp. Aleksander 
Gil;  Wieczny odpoczynek…  

17 X Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika. 
Św. Ignacy był drugim następcą św. Piotra na biskupstwie w Antiochii. Za czasów cesarza Trajana zo-
stał skazany na pożarcie przez dzikie zwierzęta. W tym celu wysłano go do Rzymu. Z drogi pisał listy 
do gmin chrześcijańskich wyrażając w nich gorące pragnienie męczeństwa. Listy te są ważnym doku-
mentem wiary pierwotnego Kościoła. Św. Ignacy osiągnął koronę męczeńską w Rzymie około roku 107. 
Imię jego wymienia się w Kanonie rzymskim. 
18 X Święto św. Łukasza Ewangelisty. 
Św. Łukasz, poganin z pochodzenia, był lekarzem. Po przyjęciu chrześcijaństwa stał się współpracowni-
kiem św. Pawła i towarzyszem jego podróży misyjnych. Napisał Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Jemu 
zawdzięczamy prawie wszystkie wiadomości o dzieciństwie Pana Jezusa. W swojej Ewangelii przedsta-
wił Chrystusa jako lekarza dusz i ciał. Przekazał nam przypowieść o synu marnotrawnym, o odpuszcze-
niu grzechów jawnogrzesznicy i skruszonemu łotrowi. Dante nazwał św. Łukasza „historykiem łagodno-
ści Chrystusowej”. Według tradycji św. Łukasz poniósł śmierć męczeńską w Achai. Symbolem jego jest 
wół, ponieważ zaczyna swą Ewangelię opisem ofiary Starego Testamentu. 
19 X  Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika. 
Ks. Jerzy ur. 1947 r. na Podlasiu we wsi Okopy, w parafii Suchowola, Był legendarnym kapelanem 
„Solidarności”, który mówił i bronił godności człowieka, praw ludzkich do wolności, sprawiedliwości, 
miłości i prawdy. Był także heroldem Pawłowego i papieskiego nauczania, że zło należy zwyciężać 
dobrem. Prawdy te głosił przede wszystkim podczas nabożeństw za Ojczyznę, urządzanych w ko-
ściele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu Poniósł śmierć męczeńską za swoje przekonania w 1984 r. 
22 X  Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. 
Karol Józef Wojtyła, imię papieskie: Jan Paweł II. Urodził się 18 maja 
1920 r. w Wadowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abp. Ada-
ma Stefana Sapiehy w 1946 r. Został wybrany na papieża 16 październi-
ka 1978 r., przyjmując imię Jan Paweł II. Dewizą jego pontyfikatu stały 
się słowa Totus Tuus (Cały Twój). Jan Paweł II nauczał nie tylko w ofi-
cjalnych dokumentach Kościoła, ale również w homiliach, przemówie-
niach i przesłaniach, wygłaszanych w czasie pielgrzymek i z różnych 
innych okazji. Napisał 14 encyklik, 11adhortacji, 5 konstytucji, kilkaset 
listów i dorocznych orędzi. Podczas środowych katechez przedstawił 
syntezę nauczania Kościoła m.in. o Trójcy Świętej, o Matce Bożej, o 
człowieku, Kościele i sakramentach. Do tajemnic Różańca dołączył pięć 
nowych Tajemnic Światła. W nauczaniu w sprawach wiary i moralności 
łączył elementy posoborowej doktryny z dynamicznie rozwijającymi się 
kierunkami współczesnej filozofii i teologii.  Jan Paweł II umarł 2 kwiet-
nia 2005 r., w wigilię ustanowionego przez siebie święta Miłosierdzia Bożego. W niecały miesiąc po 
śmierci, kolejny papież - Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. 
Błogosławionym został ogłoszony 1 maja 2011 r. Kanonizacja odbyła się 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie. 

Por: http://liturgia.niedziela.pl/spis_liturgia.php?p=201610 

Dlaczego odmawiać różaniec? 
    Gdy na dwa dni przed swoją śmierci, zapytano o. Pio, co miałby ważnego do przekazania lu-
dziom, odpowiedział: „Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby kochali 
Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. 
Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale mu to się nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, 
która króluje nad wszyskim i wszystkimi. To ona nauczyła nas modlić się na różańcu, tak ja Je-
zus nauczył nas mówić Ojcze nasz.” 
    „Na Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. 
Przedstawia „Sąd Ostateczny”. Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie, Apo-
stołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie 
nas zastanawia – oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu!”                                                                                                                      
*.                                                                                      

                                         fragmenty artykuły Stefana Piotrowskiego „Odmawiajcie zawsze różaniec” – Miłujcie się nr 3-2002 s. 25-26  

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  


