
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. Zapraszamy na modli-
twę adoracyjną przed Najśw. Sakramentem 
w godz.19.00 – 21.00 

2. Również dzisiaj rozpoczyna się w naszej parafii 
cykl Konferencji przed ślubem. Spotkania będą się 
odbywały w niedziele o godz.19.00 w kościele. 

3. Można już zgłaszać intencje Mszy św. na rok 2017. 
4. Dzisiaj zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu 

Polski zbierane są do puszek ofiary na pomoc ofia-
rom trzęsienia ziemi we Włoszech. 

5. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać uroczy-
stość odpustową ku czci Św. Michała Archanio-
ła .Suma odpustowa o godz.13.00. 

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć 
ją można w zakrystii. 

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

 

Ochrzczeni: 
Zofia Deręgowska, Kamil 
Maksymilian Gos, Łucja  
Wiereska, Mikołaj Stankie-
wicz, Wojciech Bogdański 

W minionym tygodniu do 
wieczności odeszli: 
Śp.  Adam Moczulski 
Wieczny odpoczynek… 

Modlitwa o łaski za przyczyną św. Ojca Pio 
O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz 
ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu, aby wyjed-
nać przebaczenie grzechów; pokornie błagam Cię: za 
przyczyną św. Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który 
wielkodusznie Ci służył, poświęcał swe życie i cierpiał 
dla ratowania grzeszników, udziel mi przebaczenia mo-
ich win i łaski... 
Dla większej chwały Twojej racz go wsławić chwałą 
świętości i przyciągnij wszystkich ludzi do swego miłują-
cego Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen. 
 

Myśli św. Ojca Pio 
"Nie kładź się nigdy do łóżka bez wcześniejszego zro-
bienia rachunku sumienia z całego minionego dnia 
i zwrócenia wszystkich swoich myśli do Boga. Następnie 
oddaj i poświęć siebie, a także wszystkich chrześcijan, 
Bogu. Ponadto ofiaruj na chwałę Jego majestatu odpo-
czynek, który rozpoczynasz i nie zapominaj nigdy 
o Aniele Stróżu, który jest zawsze z tobą".  
"Pokora i miłość idą w parze. Pierwsza przynosi chwałę, 
a druga uświęca".  

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

Wiadomości Parafialne 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Amosa: Słuchajcie tego 
wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozosta-
wiacie bez pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie 
nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kie-
dyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A bę-
dziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę pod-
stępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za 
srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszenicy 
będziemy sprzedawać». Przysiągł Pan na dumę Jaku-
ba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków». 

Oto Słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY 
REFREN:Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.  
   Chwalcie słudzy Pańscy, *  
chwalcie imię Pana.  
Niech imię Pana będzie błogosławione, *  
teraz i na wieki. 
  Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,*  
ponad niebiosa sięga Jego chwała.  
Kto jest jak nasz Pan Bóg, †  
i co ma siedzibę w górze, *  
i w dół spogląda na niebo i na ziemię. 
    Podnosi z prochu nędzarza *  
i dźwiga z gnoju ubogiego,  
by go posadzić wśród książąt, *  
wśród książąt swojego ludu. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apo-
stoła do Tymoteusza: Zalecam pr zede wszystkim, 
by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynie-
nia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów 
i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli 
prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością 
i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w 
oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by 
wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania 
prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośred-
nik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus 
Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszyst-
kich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze 
względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem 
i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycie-
lem pogan w wierze i prawdzie.  Chcę więc, by męż-
czyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc 
ręce czyste bez gniewu i sporu. 

Oto słowo Boże. 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubo-
gim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. A lleluja, 

alleluja, alleluja. 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  «Pewien 
bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono 
przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go 
do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj 
sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł 
być rządcą”.  Na to rządca rzekł sam do siebie: 
„Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię za-
rządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. 
Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do 
swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu”.  
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników 
swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś wi-
nien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto 
beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobo-
wiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt”. 
Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś wi-
nien?” Ten odrzekł: „Sto korcy pszenicy”. Mówi 
mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiem-
dziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że 
roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roz-
tropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi 
sobie niż synowie światła. Ja także wam powia-
dam: „Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą 
mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto 
was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej 
rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; 
a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten 
i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w za-
rządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się 
wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? 
Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście 
się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie 
może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego 
będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo 
z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.  Nie 
możecie służyć Bogu i mamonie”». 

Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 18.09.2016 
7.00 +Eugeniusza Peplińskiego 
8.30   WYPOMINKI ROCZNE. 
10.00  +Adama Genowefę i Edwarda 
Rockich, Czesława Michalinę Ryszarda  
Andrzeja Ciepielewskich oraz Henryka 
Majewskiego 
11.30   - W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
13.00  W INT. PARAFIAN. 
18.00 + Annę w 25 r.śm. i Jana w 38 r.śm. 
Wilczyńskich 
 
PONIEDZIAŁEK 19.09.2016 
7.00   O Boże błog. i potrzebne łaski dla 
Andrzeja w 75 r. urodzin. 
7.00 + Irenę Kromską p.p. 
7.00 + Mieczysława Klimaszewskiego p.p. 
18.00   O Boże błog. i potrzebne łaski dla 
Mariusza i Elżbiety w  rocz. ślubu. 
18.00+ Adama Supeł w 25 r. śm. i zm 
rodziców oraz Teofila Pietrak. 
 
WTOREK 20.09.2016 
7.00   W wiadomej Panu Bogu sprawie. 
7.00 +Krzysztofa Kaczmarka p.p. 
7.00 +Kazimierza Baranowskiego p.p. 
18.00 + Jana Soroko, Janinę Śmiałek, 
Jerzego Kalisiak i wszystkich zm. znajo-
mych. 
18.00 + Ewę Szczerbińską w 1 r. śm. 
 
ŚRODA 21.09.2016 
7.00 + Stanisława Rychlewskiego. 
7.00 + Jadwigę Wojtulewską p.p. 
7.00 + Alicję Dąbrowską p.p. 
18.00    NOWENNA DO MBN POMOCY. 
18.00 + Annę, Jadwigę, Hipolita i Józefa 
Szatraj. 
18.00 + Krystynę Sadlakowską p.p. 
 
CZWARTEK 22.09.2016 
7.00   O Boże miłosierdzie dla Tomasza i 
Anny. 
7.00 + Zygmunta Kornatowskiego p.p. 

7.00 + Zenona Osińskiego p.p. 
18.00 + Tomasza Ciszka.  
 
PIĄTEK 23.09.2016 
7.00 + Stefana Traczyk i Piotra Bieleckie-
go. 
7.00 + Marka Sawickiego p.p. 
7.00 + Renatę Kwiatkowską p.p. 
18.00 + Ewę Kowalczyk. 
18.00   O Boże błog. i potrzebne łaski dla 
Bartka z okazji 18 r. urodzin. 
 
SOBOTA 24.09.2016 
7.00 + Hannę Tobolczyk. 
7.00 + Leokadię, Weronikę, Lucynę, Ja-
na, Teresę, Tadeusza, Stefana, Zygmun-
ta, Juliana i zm z rodz. 
18.00     Dziękczynno-błagalna z okazji 25 
r. ślubu Małgorzaty i Jerzego Michałow-
skich oraz opiekę Matki Najśw. Patronki 
rodzin 
18.00   O zdrowie i Boże błog. dla Edyty i 
Dariusza Dymerskich oraz dla ich dzieci. 
 
NIEDZIELA 25.09.2016 
7.00   Dziękczynno-błagalna z okazji 45 r. 
ślubu Krystyny i Tadeusza  z prośbą o 
dalsze łaski dla nich i całej ich rodziny. 
8.30  + Jerzego Ancerowicza, Teresę i 
Jerzego Jędrzejczak,  zm. z rodz. Woź-
niak, Ancerowicz i Jędrzejczak 
10.00  + Stefanię i Stanisława Sienkiel i 
Danutę Tokarską. 
11.30 + Mariannę, Lucjana, Mariana i 
Eugeniusza Bułka oraz Andrzeja Drwęc-
kiego. 
13.00  W INT. 
PARAFIAN. 
18.00  

23 września   Wspomnienie św. o. Pio z Pietrelciny.  
Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (na południu Włoch) 
25 maja 1887 r. Już w dzieciństwie szukał samotności i często 
oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. Gdy miał 5 lat, objawił mu 
się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit 
kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później złożył śluby 
zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W 1910 r. 
przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy od dawna miał poważne 
problemy ze zdrowiem. Po kilku latach kapłaństwa został powoła-
ny do wojska. Ze służby został zwolniony ze względu na zły stan 
zdrowia. Pod koniec lipca 1916 r. przybył do San Giovanni Roton-
do i tam przebywał aż do śmierci. Był kierownikiem duchowym 
młodych zakonników.   
   20 września 1918 r. podczas modlitwy przed wizerunkiem Chry-
stusa ukrzyżowanego o. Pio otrzymał stygmaty. Na jego dłoniach, 
stopach i boku pojawiły się otwarte rany - znaki męki Jezusa. Wkrótce do San Giovanni Rotondo 
zaczęły przybywać rzesze pielgrzymów i dziennikarzy, którzy chcieli zobaczyć niezwykłego kapu-
cyna. Stygmaty i mistyczne doświadczenia o. Pio były także przedmiotem wnikliwych badań ze 
strony Kościoła. W związku z nimi o. Pio na 2 lata otrzymał zakaz publicznego sprawowania Eu-
charystii i spowiadania wiernych. Sam zakonnik przyjął tę decyzję z wielkim spokojem. Po wyda-
niu opinii przez dr. Festa, który uznał, że stygmatyczne rany nie są wytłumaczalne z punktu wi-
dzenia nauki, o. Pio mógł ponownie publicznie sprawować sakramenty. 
   Ojciec Pio był mistykiem. Często surowo pokutował, bardzo dużo czasu poświęcał na modlitwę. 
Wielokrotnie przeżywał ekstazy, miał wizje Maryi, Jezusa i swojego Anioła Stróża. Bóg obdarzył 
go również darem bilokacji - znajdowania się jednocześnie w dwóch miejscach. Podczas pewnej 
bitwy w trakcie wojny, o. Pio, który cały czas przebywał w swoim klasztorze, ostrzegł jednego z 
dowódców na Sycylii, by usunął się z miejsca, w którym się znajdował. Dowódca postąpił zgodnie 
z tym ostrzeżeniem i w ten sposób uratował swoje życie - na miejsce, w którym się wcześniej 
znajdował, spadł granat.  Włoski zakonnik niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Przez długie godzi-
ny przygotowywał się do niej, trwając na modlitwie, i długo dziękował Bogu po jej odprawieniu. 
Odprawiane przez o. Pio Msze święte trwały nieraz nawet dwie godziny. Ich uczestnicy opowiada-
li, że ojciec Pio w ich trakcie - zwłaszcza w momencie Przeistoczenia - w widoczny sposób bardzo 
cierpiał fizycznie. Kapucyn z Pietrelciny nie rozstawał się również z różańcem.  
   W 1922 r. powstała inicjatywa wybudowania szpitala w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio gorą-
co ten pomysł poparł. Szpital szybko się rozrastał, a problemy finansowe przy jego budowie uda-
wało się szczęśliwie rozwiązać. "Dom Ulgi w Cierpieniu" otwarto w maju 1956 r. Kroniki zaczęły 
się zapełniać kolejnymi świadectwami cudownego uzdrowienia dzięki wstawienniczej modlitwie 
o. Pio. Tymczasem zakonnika zaczęły powoli opuszczać siły, coraz częściej upadał na zdrowiu. 
Zmarł w swoim klasztorze 23 września 1968 r. Na kilka dni przed jego śmiercią, po 50 latach, 
zagoiły się stygmaty. 
   Św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji o. Pio w dniu 2 maja 1999 r., a kanonizował go 16 czerw-
ca 2002 r.  
 

Por.: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-23a.php3 

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  


