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

 

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

 

8 V Święty Stanisław - jak podaje wiarygodna tradycja - urodził się w 
Szczepanowie koło Bochni. Późniejsze jego wysokie stanowisko ko-
ścielne wskazuje, że za młodu odebrał szersze wykształcenie, które mógł 
dać tylko Kościół. Studia swe odbywał w Liege, gdzie znajdował się 
jeden z najlepiej postawionych ośrodków naukowych w ówczesnym 
świecie chrześcijańskim. Stanisław zetknął się tam z silnym prądem 
podkreślającym niezależność Kościoła od państwa. Po powrocie do 
kraju pełnił funkcje pomocnicze w zarządzie diecezją, należąc do zespo-
łu kapłanów, prowadzących życie kanonicze przy katedrze krakowskiej, 
skąd powołany został do grona kapelanów książęcych. Oprócz czynno-
ści religijnych wykonywali oni zadania kancelaryjne przy boku panują-
cego. Do pracy w kancelarii monarchy potrzebni byli ludzie z odpowied-
nim przygotowaniem. W pierwszych dziesiątkach lat istnienia Państwa 
Polskiego stanowiska kapelanów zajmowali cudzoziemcy. Oni też prze-
chodzili na urzędy biskupie. Bolesław Śmiały natomiast tworzy episko-
pat krajowy. Wybranie Stanisława na biskupa stołecznego (1072 r.) 
predestynowało go na doradcę księcia. Okres, w którym Stanisław pełnił 
urząd biskupa, należy do najświetniejszych za panowania Piastów. Pol-
ska osiągnęła niezależność od cesarstwa Niemieckiego, co zostało po-
twierdzone uroczystą koronacją Bolesława Śmiałego (1075 r.). Do nie-
wątpliwych zasług biskupa Stanisława należało sprowadzenie legatów 
rzymskich do Polski i zorganizowanie na nowo metropolii gnieźnień-
skiej (było to podstawą do dopełnienia koronacji). Król wsparty radą 
Stanisława, rozwinął i dopełnił organizację klasztorów benedyktyńskich, 
będących podstawą ewangelizacji na ziemiach polskich. Biskup Stani-
sław troszczył się nie tylko o rozwój terytorialny chrześcijaństwa w 
Polsce, ale przede wszystkim był duszpasterzem, który nie wahał się 
upomnieć nawet króla, gdy ten postępował niewłaściwie. Stanął w obro-
nie zbyt surowo karanych członków spisku antykrólewskiego i zagroził 
Bolesławowi klątwą kościelną. Król potraktował go wtedy jak zwykłego 
poddanego, który nie dochował mu wierności osobistej. Bez procesu 

sądowego wykonał na nim karę śmierci w 1079 
roku. Zdarzenia z 1079 roku wskazują, że św. Sta-
nisław był człowiekiem czynnym i nie było mu 
obojętne, co się dzieje w Państwie Polskim. Miał 
zasady, dla których nie wahał się oddać swego 
życia. Był niezależny w wypełnianiu swoich obo-
wiązków, choć to go naraziło na zarzut sprzenie-
wierzenia się królowi, z którym żył dotychczas w 
przyjaźni. Przyjął śmierć z pobudek religijnych i 
został męczennikiem. Kanonizowano go w Asyżu 
w 1253 roku. Wśród wielu łask, jakie otrzymano za 
jego pośrednictwem, do największych należy zjed-
noczenie Polski po rozbiciu dzielnicowym.  

9 V Św. Pachomiusz Starszy, pustelnik. Urodził się około 287 roku 
w Sne (Górny Egipt). Po okresie służby wojskowej przyjął chrzest. 
Wkrótce potem udał się na pustynię, gdzie podjął życie w surowej asce-
zie. Wobec licznie gromadzących się wokół niego mnichów wybudował 
duży klasztor w Tabennesi, następnie kolejne. Ułożył "Regułę", kładąc 
podwaliny pod zorganizowane życie pustelnicze. Jest ojcem cenobizmu 
ewangelicznego życia we wspólnotach. Zmarł 9 maja 347 roku.  
 
Por: http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=5 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Dziejów Apostolskich 
 W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 
Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: 
«Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną 
pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowali-
ście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem». Gdy to 
usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy 
czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych 
apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich 
Piotr – i niech każdy z was przyjmie chrzest w 
imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów 
waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. 
Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i 
dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, 
Bóg nasz, powoła». W wielu też innych słowach 
dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się 
spośród tego przewrotnego pokolenia!» Ci więc, 
którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I 
przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy 
dusz. 

Oto Słowo Boże 
PSALM RESPONSORYJNY 
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 
Pan jest moim pasterzem, †  
niczego mi nie braknie, *  
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.  
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *  
orzeźwia moją duszę. 
  Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *  
przez wzgląd na swoją chwałę.  
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, †  
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *  
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. 
   Stół dla mnie zastawiasz *  
na oczach mych wrogów.  
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *  
kielich mój pełny po brzegi. 
   Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *  
przez wszystkie dni życia  
i zamieszkam w domu Pana *  
po najdłuższe czasy. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra 
Apostoła  
Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli dobrze 
czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bowiem 

jesteście powołani. Chrystus przecież również 
cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli 
za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a 
w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu 
złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie 
groził, ale zdawał się na Tego, który sądzi spra-
wiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze 
grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczest-
nikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – 
krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądzili-
ście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się 
do Pasterza i Stróża dusz waszych. 

Oto Słowo Boże 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Ja jestem dobrym pasterzem  
i znam owce moje, a moje Mnie znają. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Jezus 
powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, 
ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i 
rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, 
jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a 
owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po 
imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie 
wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postę-
pują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast 
za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, 
bo nie znają głosu obcych». Tę przypowieść opo-
wiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia 
tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do 
nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy 
przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnika-
mi, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. 
Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawio-
ny – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. 
Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabi-
jać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce 
miały życie, i miały je w obfitości». 

Oto Słowo Pańskie 
. 

 



NIEDZIELA  07.05.2017 
7.00 INT. ŻYWEGO RÓZAŃCA 
8.30 W INT. DZIECI PRZYSTĄPUJĄCYCH 1 

RAZ DO KOMUNII ŚW. 
10.00 + s. Judytę Tuńską 7 greg. 
11.30  +Stanisława i Pałlinę Zielskich  
Sławomira Woźniaka i Bartosza Żukowskiego 
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00    +Stanisława i Marię Garbowskich 
 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY  08.05.2017 
7.00 + s. Judytę Tuńską 8 greg. 
7.00  + Stanisławę i Edwarda Wiernickich  
oraz Zofię Urbaniak 
7.00  + Halinę i Kazimierza Kwiatkowskich 
7.00  + Józefa Adama Wasiaka w 30 dzień  
po śmierci. 
18.00 + Zygmunta Godzwa i Stanisława Szczepań-

skiego. 
18.00  + Romana Figurskiego w 10 r. śm. Mariannę, 

Jana i Stanisława Sosińskich. 
 
WTOREK 09.05.2017  
7.00   O Boże błog. i łaski dla Krzysztofa w rocznicę 

urodzin 
7.00 + s. Judytę Tuńską 9 greg. 
7.00 + Andrzeja Burzyńskiego i zm. z rodz. 
18.00 +Andrzeja Kurowskiego w 4 r.śm. 
18.00  + Cyrylę Kowalską p.p. 
18.00 + Henryka Abramczuka w rocznicę śm. 
 
ŚRODA 10.05.2017  
7.00 + s. Judytę Tuńską 10 greg. 
7.00 + Wiktorię Piórkwską i zm. z rodz. 
7.00 + Danutę Pióro w 5 r. śm. 
18.00   NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Marię Jasrtrzębską p.p. 

18.00 +Stanisława Lewickiego Walentego  
i Zofię Rydz, Urszulę Szmidt i Zofię Szczepanik 
 
CZWARTEK 11.05.2017  
7.00 + s. Judytę Tuńską 11 greg. 
7.00 + Wiesławę Kutrowską w 6 r. śm. 
7.00 + Adelę Stasiak. 
18.00 + Genowefę w 24 r. śm., Mariusza w 27 r. śm. 

i Piotra Wrona oraz Alfonsa Zawadzkiego. 
 

PIĄTEK 12.05.2017 
7.00 + s. Judytę Tuńską 12 greg. 
7.00 +Jana w 60 r. śm. Zofię Tobolczyk, dziadków 
Tobolczyków i Nowowiejskich oraz Józefę Kraska 
7.00+ Jadwigę Kacperską w 1 r. śm. 
18.00 + Eugeniusza w 10 r. śm. i Helenę Pietrzak i 
zm. z rodz. Malinowskich i Izydorów. 
18.00 + Zbigniewa Niezbeckiego w 1 r. śm. 
 
SOBOTA 13.05.2017  
7.00 + s. Judytę Tuńską 13 greg. 
7.00 + Zofię i Jana Umińskich i zm. z rodz. 
7.00 + Zofię i Antoniego Żaczek, Wiktorię  
i Feliksa Pruchniewicz. 
18.00 + Jana, Annę i Jacka Stolarskich,  
Wiesławę Piórko i Marię Affek. 
18.00 +  
 
NIEDZIELA  07.05.2017 
7.00 INT. RÓZAŃCA FATIMSKIEGO 
8.30 +  
10.00 + s. Judytę Tuńską 14 greg. 
11.30 O Boże błog. dla dzieci  
w 1 rocznicę Komunii Św.   
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza, Barbarę, 

Jerzego i Edwarda Rakowskich. 

1. Dziś w naszej parafii Uroczystość I Komunii św. Prosimy o modlitwę w intencji dzieci i ich rodzin. Od 
jutra do piątku włącznie dzieci będą przeżywały „biały tydzień „ uczestnicząc we Mszy św. o godz. 18.00. 

2. Przeżywamy miesiąc maj – miesiąc poświęcony czci Matki Bożej. Nabożeństwa majowe są odprawiane w 
dni powszednie po wieczornej Mszy św., a w niedziele o godz. 17.30. 

3. Trwa cykl konferencji przedmałżeńskich. Osoby zainteresowane zapraszamy dziś po Mszy św. wieczornej 
do Sali przy kancelarii. 

4. Jutro kościół czci Św. Stanisława Bpa – Głównego Patrona Polski. 
5. W piątek /12 maja / o godz. 16.30 będzie spowiedź dla dzieci, które będą przeżywały I rocznicę Komunii 

św., oraz dla ich rodziców. 

Z  K A T E C H I Z M U   

Katecheza 12: Wiara 
1. Wiara to niezwykle delikatna sfera ludzkiego istnienia. 

Dotyczy ona najgłębszych relacji z Panem Bogiem, Stwórcą i 
Zbawicielem człowieka. Doskonale wiemy, jak jest ona ważna 
w życiu każdego z nas. Gdy jednak czasem słuchamy wypo-
wiedzi niektórych osób, gdy obserwujemy ich życie rodzinne i 
zawodowe, kiedy przypatrujemy się różnym środowiskom, 
gdy oglądamy niektóre programy telewizyjne, słuchamy pew-
nych audycji radiowych, czytamy niektóre gazety i wypowie-
dzi zamieszczane w Internecie, zauważamy, że wiara, bez 
której trudno wyobrazić sobie ludzkie życie i szczęście, nie-
rzadko jest kwestionowana czy też poddawana w wątpliwość. 
Wiele osób, także z naszego najbliższego otoczenia, pozostaje 
obojętnych na Boga i oddalonych od Kościoła. Wiele osób 
żyje tak, jakby Boga nie było, twierdząc, że są ludźmi niewie-
rzącymi. Czym zatem jest wiara, która może niekiedy nastrę-
czać trudności także ludziom ochrzczonym, a nawet głęboko 
wierzącym? 

2. „Wiara – uczy Katechizm Kościoła Katolickiego – 
jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który mu się obja-
wia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło czło-
wiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego ży-
cia” (KKK 26). „Przez swoje Objawienie niewidzialny Bóg 
w swojej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół i 
przestaje z nimi, by zaprosić i przyjąć ich do wspólnoty ze 
sobą. (...) Odpowiedzią na to zaproszenie jest wiara” (KKK 
142). „Przez wiarę człowiek poddaje Bogu całkowicie swój 
rozum i swoją wolę (...). Pismo Święte nazywa tę odpo-
wiedź człowieka «posłuszeństwem wiary»” (KKK 143). 
„Być posłusznym w wierze oznacza poddać się w sposób 
wolny usłyszanemu [od Boga] słowu, ponieważ jego praw-
da zagwarantowana jest przez Boga, który jest samą Praw-
dą. Wzorem tego posłuszeństwa, proponowanym nam przez 
Pismo Święte, jest Abraham. Dziewica Maryja jest zaś jego 
najdoskonalszym urzeczywistnieniem” (KKK 144).  

3. Jestem chrześcijaninem. Jestem osobą wierzącą. Ale 
czy wiem, w co wierzę, i - przede wszystkim - czy wiem, 
komu wierzę? Wreszcie, czy wiem, dlaczego wierzę?  

Wierzę w tajemnice objawione przez Boga i zapisane 
na kartach Pisma Świętego. Te prawdy wiary, zwane do-
gmatami, zawarte są w Credo, czyli Wyznaniu wiary, które 
odmawiam razem ze wszystkimi uczestnikami zgromadze-
nia liturgicznego podczas każdej Mszy Świętej niedzielnej i 
świątecznej. Te tajemnice wiary znalazły się również w 
nieco krótszej wersji Wyznania wiary, zwanej Składem 
Apostolskim. Sześć głównych prawd wiary zostało umiesz-

czonych w codziennym pacierzu. Wszystkie dogmaty kato-
lickiej wiary zebrano w Katechizmie Kościoła Katolickie-
go, który stał się przedmiotem naszych rozważań. 

Jako chrześcijanin wierzę Bogu, bo On jest Drogą, 
Prawdą i Życiem. To On mnie stworzył i mnie odkupił. To 
on pragnie mojego szczęścia i mojego zbawienia. Tylko On 
nigdy mnie nie zawiedzie i nie zdradzi. „Wiara ma więc 
podwójne odniesienie: do osoby i do prawdy; akt wiary 
odnosi się do prawdy przez zaufanie osobie, która o niej 
świadczy” (KKK 177). 

 Wiara jest wielką łaską, którą otrzymaliśmy od 
Boga. Za tę łaskę winniśmy Bogu nieustannie dziękować. 
Istnieją bowiem ludzie, którym łaska wiary nie została 
dana. Istnieją też tacy, którzy choć mogliby być ludźmi 
wierzącymi, gdyż urodzili się w rodzinach chrześcijańskich, 
niestety zmarnowali - otrzymany na chrzcie świętym - 
zadatek skarbu wiary świętej. „Wiara jest nadprzyrodzonym 
darem Bożym. Aby wierzyć, człowiek potrzebuje we-
wnętrznych pomocy Ducha Świętego” (KKK 179). 

Kościół uczy, że „wiara jest konieczna do zbawienia. 
Potwierdza to sam Pan: «Kto uwierzy i przyjmie chrzest - 
mówi Chrystus - będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, bę-
dzie potępiony» (Mk 16,16)” (KKK 183). Wiara jest 
„przedsmakiem poznania, które uczyni nas szczęśliwymi w 
przyszłym życiu” (KKK 184). 

Jaka jest moja wiara? Według wiary mam przecież 
układać swoje życie. Przecież tylko wiara w Boga i w praw-
dy przez Niego objawione oraz bezgraniczne zawierzenie i 
zaufanie Bogu nadają temu życiu sens. 

4. Zapamiętajmy: „Wiara jest osobowym przylgnię-
ciem całego człowieka do Boga, który się objawia. Obej-
muje ona przylgnięcie rozumu i woli do tego, co Bóg obja-
wił o sobie przez swoje czyny i 
słowa” (KKK 176). Nasze życie jest 
takie, jaka jest nasza wiara, o czym 
mogliśmy się najlepiej przekonać 
patrząc na wiarę i na życie Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Każdy z 
nas musi najpierw dokładnie poznać 
swoją wiarę i pielęgnować ją, a 
potem - żyć zgodnie z tym, w co 
wierzy.  

Ks. Daniel Brzeziński 
Źródło: http://katechetyczny. 
diecezjaplocka.pl/761,l1.html 

6. W przyszłą niedzielę /14 maja / uroczystość  Rocznicy I Komunii św. o godz. 11.30. 
7. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na Seminarium Duchowne. 
8. Od poniedziałku do soboty po nabożeństwie majowym próby kandydatów do sakramentu bierzmowania. 

Obecność obowiązkowa. 
9. W tym tygodniu firma sprzątająca wymyła podłogę kościoła i nałożyła na nią polimery. Wyczyszczono 

konfesjonały i ławki za usługę już zapłacono kwotę 6,5 tys. zł. 
10.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii. 
 


