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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 ZGUBĘ 

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 
Godz. otwarcia kancelarii: 

pon.—pt.: 10-12 

    16-17:30 
(bez czw. oraz uroczystości 

i świąt - kościelnych i państwo-

wychw; zaś w wakacje tylko po 
południu) 

1. Dziś III niedziela miesiąca. W godz. 19.00 – 21.00 

zapraszamy na modlitwę adoracyjną przed Chrystusem obec-

nym w Najśw. Sakramencie. 

2. Zbierane są dzisiaj ofiary do puszek na stypendia nau-

kowe dla księży studiujących za granicą. 

3. W czwartek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Do 

słów życzeń dołączamy modlitwę w intencji ojców, aby god-

nie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych 

staraniach o własne rodziny. Dla naszych zmarłych ojców 

prośmy o Boże miłosierdzie i nagrodę wieczną w niebie. 

4. W piątek przypada Uroczystość Św. Jana Chrzciciela. 

Msze św. o godz.7.00 i 18.00. 

5. W piątek jest również zakończenie roku szkolnego. 

 W tym dniu zapraszamy uczniów Gimnazjum im. Jana Paw-

ła II na Mszę św. o godz. 9.00. Wszystkich innych uczniów 

oraz młodzież szkół średnich zapraszamy tego dnia na Mszę 

św. o godz. 18.00, zachęcamy również do spowiedzi – wypa-

da podziękować Bogu za wszelkie dobro. 

6. W przyszłą niedzielę, po Mszy Św. o godz. 10, odbę-

dzie się spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakra-

mentu bierzmowania. Obecność obowiązkowa. 

7. Na okres wakacji zostaje zawieszone wydawanie na-

szej gazetki parafialnej. Przypominamy, że w miesiącu – lip-

cu i sierpniu nie ma Mszy św. o godz. 13.00, a kancelaria 

parafialna będzie czynna tylko po południu w godz. 16.00 – 

17.30. W czwartki i soboty jest nieczynna. 

8. Pragniemy poinformować, że w związku z chorobą, 

sklepik Brata Alberta będzie nieczynny do końca czerwca. 

Przypominamy również, że aż do odwołania nie przyjmuje-

my odzieży. Prosimy by jej nie przynosić, w żadnych miej-

scach nie składać i nie podrzucać. 

9. W przychodni na ul. Paderewskiego dnia 7 lipca odbę-

dzie się bezpłatne badanie wzroku – szczegóły na tablicy 

ogłoszeń  

10. Wszystkim wyjeżdzającym na urlopy życzymy udane-

go i bezpiecznego wypoczynku. Pamiętajmy o codziennej 

modlitwie. Zadbajmy także o to, aby w każdą niedzielę 

uczestniczyć we Mszy św. 

11. W związku z pogodą, prosimy pamiętać o właściwym 

ubiorze do kościoła – W progi Boże wejdź w godnym ubio-

rze. Ubiór świadczy o kulturze człowieka, pamiętajmy, że 

jest to świątynia. Nie może to być strój krótki, wyzywający 

czy powodujący rozproszenia w modlitwie u innych. 

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ja 

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

Wiadomości Parafialne 
XII NIEDZIELA ZWYKŁA          (ostatni numer przed wakacjami)                           19 czerwca 2016r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Zachariasza. Tak 
mówi Pan: «Na dom Dawida i na mieszkańców 
Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania. Będą 
patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą 
nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać 
będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. 
W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, 
podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równi-
nie Megiddo. W owym dniu wytryśnie źródło, 
dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców 
Jeruzalem, na obmycie grzechu i zmazy». 

Oto słowo Boże. 

 
PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.  
2 Boże, mój Boże, szukam Ciebie * 
i pragnie Ciebie moja dusza. 
Ciało moje tęskni za Tobą * 
jak zeschła ziemia łaknąca wody. 
   3 Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, * 
   by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 
   4 Twoja łaska jest cenniejsza od życia, * 
   więc sławić Cię będą moje wargi. 
5 Będę Cię wielbił przez całe me życie * 
i wzniosę ręce w imię Twoje. 
6 Moja dusza syci się obficie, * 
a usta Cię wielbią radosnymi wargami. 
   8 Bo stałeś się dla mnie pomocą * 
   i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: 
   9 Do Ciebie lgnie moja dusza, * 
   prawica Twoja mnie wspiera. 

 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Galatów. Bracia: Wszyscy przez wiarę jesteście 
synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Bo wy 
wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chry-
stusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma 
już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani 
człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani 
kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym 
w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do 
Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abraha-
ma, dziedzicami zgodnie z obietnicą. 

Oto słowo Boże. 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Moje owce słuchają mego głosu,  
Ja znam je, a one idą za Mną. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 

 
EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza. Gdy Jezus modlił się na osobności, 
a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich 
z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłu-
my?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzci-
ciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, 
że któryś z dawnych proroków zmartwych-
wstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie 
uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesja-
sza Bożego». Wtedy surowo im przykazał 
i napominał ich, żeby nikomu o tym nie 
mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi 
wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez 
starszyznę, arcykapłanów i uczonych 
w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia 
zmartwychwstanie». Potem mówił do 
wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech co 
dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśla-
duje. Bo kto chce zachować swoje życie, 
straci je, a kto straci swe życie z mego po-
wodu, ten je zachowa». 

Oto słowo Pańskie. 

 



NIEDZIELA 19.06.2016 
7.00 + Mariana Ciejkę w 28 greg. 
7.00 + Janinę, Walerię, Józefa, Jerzego 
i Sebastiana Zielińskich, Wiesławę 
i Józefa Bojanowskich, Witolda Pontek. 
8.30 + Wypominki roczne. 
10.00 + Pawła w 18 r. śm. i Marię Mu-
chowicz, Kazimierę Kaczmarek. 
11.30   W int. Niepełnosprawnych. 
13.00   W int. parafian. 
18.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyń-
skich i Mariana Urbaniaka. 
PONIEDZIAŁEK 20.06.2016 
7.00 + Dziadków Kowalików i Sieraw-
skich. 
7.00 + Krystynę Woźniak p.p. 
7.00 + Mariana Ciejkę w 29 greg. 
18.00 O Boże błog. i wszelkie potrzeb-
ne łaski dla Mariusza. 
18.00 + Czesława Domańskiego w 6 r. śm. 
WTOREK 21.06.2016 
7.00 + Mariana Ciejkę w 30 greg. (ost.). 
7.00 + Stanisława Jankowiaka. 
7.00 + Irenę, Stanisława, Henryka, Ry-
szarda i Tadeusza Ciarka, Barbarę i Ja-
na Linka. 
18.00   O Boże błog. i wszelkie po-
trzebne łaski dla Alicji w dniu urodzin 
i imienin.  
18.00 + Sławomira Bułkę w 7 r. śm., 
jego rodziców i dziadków. 
18.00 + Jana Jawny w 1 r. śm. 
ŚRODA 22.06.2016 
7.00 + Jana Kręcickiego. 
7.00 + Jana, Stefanię i Janusza Grzybo-
łowskich. 
18.00    Nowenna do MBN Pomocy. 
18.00 + Sławomira Bardoni. 
18.00 + Wandę Wesołowską. 
CZWARTEK 23.06.2016 
7.00 + Czesławę, Stanisława i Mieczysława 
Lesińskich i zm. z rodz. Górniaków, Ry-
dlów i Lesińskich. 
7.00 + Jana, Annę, Pawła, Jana Kubę i zm. 
z rodz. Sawickich. 
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich 
i Mariana Urbaniaka. 

  Intencje Mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności 

odeszli: 

Śp. Andrzej Eugeniusz Wadecki 

Wieczny odpoczynek… 

Ochrzczeni: 
1. Marcelina Ujazdowska. 2. Natalia 
Pawłowska. 3. Maja Klara Stefanowska. 
4. Kornelia Maja Jaworska. 
5. Borys Oliwier Krasiński Bergolc. 

CZWARTEK 23.06.2016 c.d. 
18.00 + Andrzeja w 3 r. śm. i Zdzisława Ry-
del. 
PIĄTEK 24.06.2016 
7.00 + Jolantę Piórkowską i zm. z rodz. 
7.00 + Janinę Jankowiak. 
7.00 + Czesławę i Henryka Trejber i zm.  
z rodz. 
9.00 Gimnazjum – zakończenie Roku Szkolne-
go. 
18.00  
SOBOTA 25.06.2016 
7.00 + Małgorzatę, Weronikę, Antoniego, Ze-
nona, Marka, Jana i Alicję Michałowskich, 
Bolesławę, Jana i Zenona Giżyńskich. 
7.00 + Elżbietę Święcicką 10 r. śm. 
7.00 + Janinę, Franciszka, Zofię i Jana Olkow-
skich, Zygmunta, Feliksę, Zenona i Marię Gri-
kin, zm. z rodz. Olkowskich, Grikin i Simona-
ić. 
18.00 + Melanię, Józefa, Sławomira i Marka 
Nowaka oraz Dziadków z obydwy stron. 
NIEDZIELA 26.06.2016 
7.00 + Joannę Siudej, Janinę i Stanisława 
Nesner. 
7.00    W intencji własnej. 
8.30 + Władysława i Mariannę Nosarzew-
skich, zm. rodziców, oraz zm. z rodz. Choroś, 
Nalborskich i Piaseckich. 
10.00 + Władysława Szpytma, Jana i Włady-
sława Wilczyńskich. 
11.30 + Janinę, Władysława, Władysławę 
i Józefa Rucińskich, Ryszarda, Janinę i Feliksa 
Domżała, Małgorzatę i Franciszka Żołnierzak. 
13.00   W int. parafian. 
18.00 + Janinę i Tadeusza Kowalskich. 

25 czerwca. Błogosławiona Dorota z Mątowów, wdowa. 

 Dorota urodziła się 25 stycznia 1347 r. w Mątowach Wielkich koło Malborka jako siódme 

z kolei dziecko. Ochrzczona została 6 lutego w miejscowym kościele. Rodzice Doroty, osadnicy 

holenderscy: Wilhelm Schwartze i Agata, cieszyli się szacunkiem otoczenia. Byli bowiem prawi, 

pracowici i bardzo religijni. Dorota od najmłodszych lat podejmowała intensywną pokutę. W szóstym 

roku życia otrzymała dar ukrytych stygmatów. Pokazywał się jej Chrystus na krzyżu, co było dla niej 

powodem zaostrzenia już i tak surowego trybu życia. Do pierwszej spowiedzi świętej przystąpiła, gdy 

miała zaledwie 6 lat, do pierwszej Komunii świętej w 10. roku życia, 8 kwietnia 1357 roku. 

 Gorącym pragnieniem Doroty było życie zakonne. Nie miała jednak szczęścia spełnić tego 

pragnienia. Miała zaledwie 16 lat, kiedy rodzice wydali ją za starszego od niej o prawie 20 lat płatne-

rza gdańskiego, Wojciecha. Małżeństwo okazało się niedobrane. Mąż był typowym zamożnym mieszczaninem owych 

czasów. Jako rzemieślnik i kupiec lubił wystawne życie towarzyskie. Bywało, że przychodził pijany. Dbał o swe znacze-

nie. Miał też temperament władczy i bardzo gwałtowny. Kiedy więc Dorota zaczęła codziennie uczęszczać do kościoła 

mariackiego na Mszę świętą oraz do dominikanów oraz oddawała się modlitwie i uczynkom pokutnym, a korzystając ze 

znacznego majątku męża - również uczynkom miłosierdzia, mąż często tracił równowagę. Doprowadzał wówczas do 

awantur, bił do krwi i zamykał żonę, by nie mogła uczęszczać do kościoła. Dopiero kiedy pewnego dnia tak ją pobił, że 

była bliska śmierci, okazał Dorocie nadzwyczajną troskliwość w trosce o swoje "dobre" imię. 

 Heroiczna cierpliwość i łagodność żony zwyciężyła. Wojciech stawał się coraz spokojniejszy i łagodniejszy, 

zaczął i on częściej przystępować do sakramentów. Być może do nawrócenia przyczyniły się również domowe nieszczę-

ścia. W czasie epidemii, jaka zapanowała w roku 1373, zmarło mu naraz troje dzieci. W czasie epidemii w roku 1382 

zaraza zabrała mu dalszych pięcioro dzieci, jakie mu dała Dorota. Na dziewięcioro dzieci przeżyła rodziców tylko jedna 

córka - Gertruda, która wstąpiła do klasztoru mniszek benedyktynek w Chełmnie. 

 Razem z mężem Dorota nawiedziła w roku 1384 Akwizgran, by uczcić relikwie męki Pańskiej. Następnie wspól-

nie odwiedzili słynne sanktuarium Matki Bożej w Szwajcarii. Pobyt tam wywarł na nich tak silne wrażenie, że sprzedali 

warsztat i dom, i udali się z nową pielgrzymką do sanktuariów europejskich. Trwała ona dwa lata i przebiegała wśród 

wielkich niewygód i niebezpieczeństw ze strony rozbójników. Małżonkowie dotarli prawdopodobnie do Santiago de 

Compostella i do Marsylii.  

 Gdy zmarł jej mąż mogła oddać się na wyłączną służbę Bożą. Zamieszkała w Kwidzynie w ciasnej komórce, by 

korzystać z kierownictwa duchowego Jana z Kwidzyna. On też poparł u biskupa pomezańskiego (kwidzyńskiego) prośbę 

Doroty o pozwolenie na całkowite odcięcie się od świata przez zamurowanie w celi przy tamtejszym kościele katedral-

nym. Po półrocznej próbie Dorota otrzymała zezwolenie. 2 maja 1393 r. uroczyście wprowadzono ją do celi wymurowa-

nej w kościele od strony prezbiterium katedry. Przez zakratowane okienko przynoszono jej Komunię świętą i dawano 

pokarm. Do okienka jej celki od strony cmentarza przychodzić zaczęli mieszczanie w różnych swoich sprawach z prośbą 

o modlitwę i o poradę. Przez trzecie okno widziała niebo. W celi tej przebywała 14 miesięcy. W tym czasie otworzyły się 

jej stygmaty, do tej pory tylko bolesne, ale niewidoczne. Wyczerpana niezwykłą pokutą, zmarła 25 czerwca 1394 r. 

 Tej niezwykłej niewieście zaczęto natychmiast po śmierci oddawać cześć jako osobie świętej. Pochowano ją 

w podziemiach katedry przy udziale biskupa, kapituły, wielkiej liczby kapłanów i jeszcze większej liczby wiernych. Sława 

jej objęła całe terytorium krzyżackie i przeszła do Polski, Niemiec i do Czech. Ponieważ liczba pielgrzymek zwiększała 

się z każdym dniem, biskup nakazał wybudować dla błogosławionej osobną kryptę, gdzie umieszczono jej ciało i gdzie 

wystawiono jej ołtarz. Działy się także przy jej grobie liczne uzdrowienia i nawrócenia. Z polecenia biskupa Kwidzyna 

i wielkiego mistrza krzyżackiego, spowiednik i kierownik duchowy Doroty, Jan z Kwidzyna, napisał jej żywot w języku 

łacińskim i niemieckim. Do dnia dzisiejszego zachowało się w odpisach kilka jego egzemplarzy. Przy grobie Doroty 

modlił się król Władysław Jagiełło po zwycięstwie pod Grunwaldem, co opisał Jan Długosz w swojej kronice. 

 Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 biskupi warmiński i chełmiński rozpoczęli starania o jej kanonizację. 

Dnia 9 stycznia 1976 roku Kongregacja do spraw beatyfikacji i kanonizacji zatwierdziła dekret stwierdzający heroiczność 

życia oraz istnienie kultu od niepamiętnych czasów. Dekret ten podpisany tego dnia przez papieża Pawła VI jest równo-

znaczny z aktem beatyfikacji.  

 Dorota z Mątowów to jedyna w polskiej hagiografii osoba, która wybrała formę życia rekluzy i (przez wiele lat) 

jedyna stygmatyczka. Wyróżniała się także niezwykłym nabożeństwem do Eucharystii, a także do dusz czyśćcowych. 
Por.: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


