
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 – w godz. 

19.00 - 21.00 zapraszamy na modlitwę ado-

racyjną przed Chrystusem obecnym 

w Najśw. Sakramencie. 

2. Dzisiejsza niedziela w całym kościele 

rozpoczyna Tydzień Misyjny. Modlimy się 

w intencji misji i misjonarzy, a papieskie 

dzieła misyjne wspieramy dziś ofiarą złożo-

ną na tacę. 

3. W kancelarii parafialnej przyjmujemy na 

wypominki jednorazowe ,roczne oraz na 

listopadową Mszę św. zbiorową, oraz inten-

cje mszalne na 2016 rok. 

4. W czwartek (22 października) będziemy 

przeżywali wspomnienie Św. Jana  

Pawła II. 

5. W czasie zbiórki ofiar do puszek w nie-

dzielę papieską zebrano 2.757 zł. Za ofiar-

ność dziękujemy. Dziękujemy także paniom 

z Żywego Różańca za przeprowadzenie 

zbiórki. 

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej 

– nabyć ją można w zakrystii. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

KONTO BANKOWE PARAFII 

BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI 

79  80110008  0000  0096  6638  0001 

 

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

Wiadomości Parafialne 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                                        18 października 2015r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Spodo-
bało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę 
cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę 
za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe prze-
dłuży, a wola Pana spełni się przez Niego. 
Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim 
się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi 
wielu, ich nieprawości On sam dźwigać 
będzie. 

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie. 
Bo słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, 
ziemia jest pełna Jego łaski. 
   Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
   na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 
   aby ocalił ich życie od śmierci 
   i żywił ich w czasie głodu. 
Dusza nasza oczekuje Pana, 
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska 
według nadziei, którą pokładamy w Tobie. 
 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu do Hebrajczyków. Bracia: 
Mając arcykapłana wielkiego, który prze-
szedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, 
trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie 
takiego bowiem mamy arcykapłana, który 
by nie mógł współczuć naszym słabościom, 
lecz doświadczonego we wszystkim na na-
sze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. 
Przybliżmy się więc z ufnością do tronu 
łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i zna-
leźli łaskę w stosownej chwili. 

Oto słowo Boże. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć  
i dać swoje życie na okup za wielu. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według św. Marka. Jakub 
i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do 
Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, chcemy, że-
byś nam uczynił to, o co Cię poprosimy". 
On ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam 
uczynił?"  
Rzekli Mu: "Użycz nam, żebyśmy w Two-
jej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi 
po lewej Twej stronie". Jezus im odparł: 
"Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić 
kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć 
chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?"  
Odpowiedzieli Mu: "Możemy". Lecz Jezus 
rzekł do nich: "Kielich, który Ja mam pić, 
pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przy-
jąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie 
jednak należy dać miejsce po mojej stronie 
prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, 
dla których zostało przygotowane".  
Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać 
się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich 
do siebie i rzekł do nich: "Wiecie, że ci, 
którzy uchodzą za władców narodów, uci-
skają je, a ich wielcy dają im odczuć swą 
władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz 
kto by między wami chciał się stać wielki, 
niech będzie sługą waszym. A kto by chciał 
być pierwszym między wami, niech będzie 
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Czło-
wieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz 
żeby służyć i dać swoje życie na okup za 
wielu". 
 

Oto słowo Pańskie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIEDZIELA 18. 10. 2015 

7.00 + Władysława, Mieczysławę i Walde-

mara Tobolczyk, Jana i Danuty Granoszew-

skich, Franciszka Bagińskiego i zm. z rodz. 

7.00 + Artura Rajewskiego 3 greg. 

8.30   WYPOMINKI ROCZNE. 

8.30 + Aleksandrę Tomczyk 18 greg. 

10.00 + Danutę Tokarską, Stanisława i Ste-

fana Sienkiel, zm z rodziny Wojtowiczów 

i Dręczkowskich. 

11.30    W int Niepełnosprawnych. 

13.00   ZA PARAFIAN. 

18.00 + Bolesława i Annę Bułka. 

PONIEDZIAŁEK 19. 10. 2015 

7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich. 

7.00 + Beatę Jędrasik w 13 r. śm. i zm. 

z rodz. Jędrasików, Parzuchowskich i Fe-

renców. 

7.00 + Henryka Kwiatkowskiego w 3 r. śm. 

i zm. rodziców Plewińskich i Kwiatkow-

skich. 

18.00 + Urszulę Bakun. 

18.00 + Artura Rajewskiego 4 greg. 

18.00 + Aleksandrę Tomczyk 19 greg. 

WTOREK 20. 10. 2015 

7.00 + Urszulę w 2 r. śm. Jerzego w 14 r. 

śm. i zm. z rodz. Zarzyńskich i Zbońkow-

skich. 

7.00 + Artura Rajewskiego 5 greg. 

18.00 + Halinę i Mieczysława Wiśniew-

skich i zm. z rodziny. 

18.00 + Henryka Podleśnego p.p. 

18.00 + Aleksandrę Tomczyk 20 greg. 

ŚRODA 21. 10. 2015 

7.00  + Eulalię Janiszewską p.p. 

7.00 + Artura Rajewskiego 6 greg.. 

18.00   Nowenna do MBNP. 

18.00 + Edwarda Kowalczyka, Mirosława 

Czokow i Romana Pigłowskiego. 

18.00 + Aleksandrę Tomczyk 21 greg. 

  Intencje mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności 

odeszli: 

Śp. Regina Więcławska 

Wieczny odpoczynek… 

Ochrzczeni: 

Intencje mszalne c. d. 
CZWATEK 22. 10. 2015 

7.00 + Teresę Ostrowską p.p. 

7.00 + Artura Rajewskiego 7 greg. 

7.00 +. Aleksandrę Tomczyk 22 greg. 

7.00   Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławień-

stwo dla córki Anny i dobrego męża dla niej. 

18.00 + Longinę Łońską i zm. Rodziców Sarnow-

skich i brata Władysława. 

PIĄTEK 23. 10. 2015 

7.00 + Kamila Cieślaka. 

7.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

7.00 + Artura Rajewskiego 8 greg. 

7.00 + Alinę Jankowską w 3 r. śm i cr. Zażyckich. 

18.00 + Piotra Rzemek w 4 r. śm.. 

18.00 + Juliannę, Stanisława, Franciszkę 

Kowlskich, Kazimierza i Franciszkę Szuland, 

Mariannę i Mirosława Sulima. 

18.00 + Aleksandrę Tomczyk 23 greg. 

SOBOTA 24. 10. 2015 

7.00 + Ryszarda Nesner w 1 r śm. 

7.00   O Boże błog. i potrzebne łaski dla Gabrysi 

w 4 r. urodzin oraz o opiekę Matki Bożej. 

7.00 + Artura Rajewskiego 9 greg. 

18.00 + Zdzisława Turczyńskiego w 3 r. śm. 

18.00 + Małgorzatę Affek. 

18.00 + Aleksandrę Tomczyk 24 greg. 

NIEDZIELA 25. 10. 2015 

7.00 + Urszulę Grądzką. 

7.00 + Artura Rajewskiego 10 greg. 

8.30 + Marcina Dębskiego i jego dziadków. 

8.30 + Aleksandrę Tomczyk 25 greg. 

10.00 + Józefę i Ignacego Fus. 

11.30 + Henryka Bieńkowskiego. 

13.00   ZA PARAFIAN. 

18.00 + Wacława Rynkuna. 

 

21 PAŹDZIERNIKA. BŁOGOSŁAWIONY JAKUB STRZEMIĘ, BISKUP. 

   Jakub Strepa herbu Strzemię urodził się w 1340 r. Pochodził 

z diecezji krakowskiej, ale rodzina jego osiedliła się we Włodzimie-

rzu na Rusi. Wstąpił do zakonu franciszkanów i był członkiem Sto-

warzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa we Lwowie. 

   W latach 1385-1388 był gwardianem franciszkańskiego klasztoru 

Świętego Krzyża we Lwowie. Z ówczesnych akt wynika, że był nie 

tylko gorliwym przełożonym konwentu, ale troszczył się także 

o dobro Kościoła na Rusi. Dowodem wielkiego zaufania, jakim 

Jakub cieszył się w Rzymie, było mianowanie go inkwizytorem na 

całą Ruś. 27 czerwca 1391 r. papież Bonifacy IX mianował Jakuba 

arcybiskupem Halicza. Sakrę biskupią Jakub przyjął w Tarnowie 

w 1392 r. Znał już wtedy bardzo dobrze swoją metropolię, którą jako misjonarz wiele razy 

przemierzył pieszo. Ponieważ była to metropolia nowa, nie było w niej jeszcze ani katedry, 

ani kapituły. Kościołów i kapłanów było bardzo mało; nawet granice diecezji nie były do-

kładnie ustalone. We wsiach mieszkała głównie ludność prawosławna. Nowemu arcybisku-

powi przyszło organizować metropolię właściwie od podstaw. Za punkt wyjścia pracy obrał 

sobie wizytację swojej rozległej diecezji. Zamieszkał w drewnianym domku przy klasztorze 

lwowskim. Stamtąd udawał się do miast i osiedli. Wszędzie, gdzie byli panowie polscy, 

zachęcał ich do fundowania nowych kościołów, które czynił ośrodkami parafialnymi. Po-

pierał gorliwie zakony franciszkanów i dominikanów w ich pracy misyjnej. Bardzo szybko 

zaczęła topnieć liczba prawosławnych, a powiększała się liczba katolików. W 1406 r. zor-

ganizował we Lwowie pierwszy synod prowincjonalny dla rozstrzygnięcia pewnych spor-

nych spraw. Tak bardzo zasłużył się dla katolickiej Rusi, że nazwano go "ojcem i stróżem 

ojczyzny, senatorem mądrym". Jadwiga i Władysław Jagiełło darzyli go szczególnym zau-

faniem. Jakub darzył ich wzajemną czcią i miłością. Wielką miłością darzyli go też wierni. 

Na wiadomość, że zamierza przenieść stolicę metropolii do Lwowa, mieszkańcy miasta 

bardzo ofiarnie i szczodrze zabrali się do budowy katedry. Jej poświęcenia Jakub dokonał 

w 1404 r. Zmarł we Lwowie 20 października 1409 r. Zgodnie z testamentem został pocho-

wany w chórze franciszkańskiego kościoła we Lwowie. Przez całe życie był tak ubogi, że 

w testamencie poza szatami liturgicznymi nie miał dosłownie nic do rozdania. Zaraz po 

śmierci zaczęto oddawać mu cześć. Kronikarz napisał o nim taką pochwałę: "Był to mąż 

wielkiej cnoty, sławny pobożnością, i życia prostego, mogący być wzorem i przykładem dla 

innych". Pod wpływem wciąż rosnącego nabożeństwa i wielu łask, jakie działy się za jego 

przyczyną, w roku 1777 rozpoczęto kanoniczny proces. 11 września 1790 r. papież Pius VI 

zatwierdził jego kult i pozwolił obchodzić jego święto. Na prośbę metropolity papież św. 

Pius X ogłosił bł. Jakuba wraz z Matką Bożą Królową Polski współpatronem archidiecezji 

lwowskiej. Został on też obrany patronem polskiej prowincji franciszkańskiej. 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


