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15 V Św. Zofia, wdowa, męczennica (+II w.). Według tek-
stów z VII wieku zginęła w Rzymie podczas prześladowań 
chrześcijan za czasów Hadriana I. Kult Świętej rozwinął się 
w połowie VII wieku z chwilą sprowadzenia jej relikwii do al-
zackiego klasztoru w Eschau oraz za pontyfikatu papieża Syl-
westra II.  
16 V Św. Andrzej Bobola, zakonnik, męczennik. Urodził się 
30 listopada 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził 
ze szlacheckiej rodziny Mając 20 lat wstąpił do jezuitów 
w Wilnie:, gdzie odbył studia. w 1622 roku przyjął święcenia 
kapłańskie. Pracował jako kaznodzieja, spowiednik:, wycho-
wawca młodzieży w Wilnie, Połocku, Warszawie, Łomży Piń-
sku. Podejmował szczególne wysiłki na rzecz pojednania pra-
wosławnych z katolikami. Jego gorliwość, którą określa nadane 
mu określenie "łowca dusz duszochwat", była powodem wrogo-
ści ortodoksów w czasie wojen kozackich przerodziła się 
w nienawiść i miała tragiczny finał. w maju 1657 roku Kozacy 
napadli na Janów Poleski i dokonali rzezi wśród katolików 
i żydów. Andrzeja Bobolę pochwycili w pobliskiej wiosce. 
Przywleczony do Janowa, został skatowany straszliwie okale-
czony a następnie na rynku miejskim powieszony do góry za 
nogi i dobity szablą. Relikwie Świętego odbyły szczególną wę-
drówkę w wyniku wydarzeń historycznych. z Pińska, przez Po-
łock, Moskwę (1917), Rzym, przybyły w 1938 roku do Warsza-
wy Tutaj dzieliły losy wojenne Starówki. Od 1945 spoczywają 
w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli przy ul. Rako-
wieckiej. Święty jest patronem archidiecezji białostockiej, war-
mińskiej, diecezji: drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej, płoc-
kiej, oraz kolejarzy.  

17 V Św. Paschalis Baylon, brat zakonny 
(1540-1592). Urodził się w Torre Hermoza 
w Aragonii. Był pasterzem owiec. z powodu 
zaniedbanego wyglądu nie chciano go przyjąć 
do klasztoru. Kiedy miał 24 lata, jego poboż-
ność, dar kontemplacji były już szeroko znane 
w okolicy Franciszkanie otworzyli przed nim 
bramy nowicjatu w Montfort koło Walencji. 
Zaproponowano mu studia i przyjęcie święceń 
kapłańskich. Nie przyjął tej oferty. Pozostał 

skromnym bratem zakonnym. Był mistykiem. Miał szczególną 
cześć dla Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Posiadał dar 
czytania w ludzkich sercach oraz w przyszłości. Jest patronem 
stowarzyszeń i kongresów eucharystycznych.  
 
Por: http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=5 

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  

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  Śp. Mar ia Affek, Śp. Kazi-
mierz Sikora. Śp. Czesław Małolepszy. Wieczny odpoczynek…  

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści 
szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codzien-
nym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 
Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powie-
działo: «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali 
słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, 
bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się 
dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy 
to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i 
posłudze słowa». Spodobały się te słowa wszystkim 
zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i 
Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, 
Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. 
Przedstawili ich apostołom, którzy, modląc się, nało-
żyli na nich ręce. A słowo Boże szerzyło się, wzrasta-
ła też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet 
bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Okaż swą łaskę ufającym Tobie  
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *  
prawym przystoi pieśń chwały.  
Sławcie Pana na cytrze, *  
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach. 
    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 oczekują Jego łaski,  
aby ocalił ich życie od śmierci *  
i żywił ich w czasie głodu. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apo-
stoła 
Najmilsi: Przybliżając się do Pana, który jest żywym 
kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u 
Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby 
żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa 
świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składa-
nia duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa 
Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: «Oto 
kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogo-
cenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie 
zawiedziony». Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! 

Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który 
odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła – i 
kamieniem obrazy, i skałą potknięcia się. Ci, niepo-
słuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przezna-
czeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, kró-
lewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem 
Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali 
chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemno-
ści do przedziwnego swojego światła. 

Oto Słowo Boże. 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  Nikt nie przycho-
dzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się 
nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we 
Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań 
wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. 
Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy 
odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtór-
nie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, 
gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Ode-
zwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, 
dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» 
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, 
i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak 
tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znali-
byście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i 
zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż 
nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu 
Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze 
Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i 
Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? 
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we 
Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowia-
dam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On 
sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem 
w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie 
przynajmniej ze względu na same dzieła! Zapraw-
dę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wie-
rzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja 
dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja 
idę do Ojca».                               Oto Słowo Pańskie. 



NIEDZIELA  14.05.2017 
7.00 INT. RÓZAŃCA FATIMSKIEGO 
8.30 + Zofię i Kazimierza Fronczak, Marka 
Rytel i zm. z rodz. Wojda. 
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. 
 
PONIEDZIAŁEK 15.05.2017 
7.00 + s. Judytę Tuńską 15 greg. 
7.00    O Boże błog. i łaski dla s. Zofii. 
7.00  + Aleksandra w 18 r. śm. i Apolonię 
Hołyńskich oraz Mariana Urbaniaka. 
18.00 + Zofię i Godzwa i Zofię Szczepańską. 
18.00  + Zofię i Stanisława Stasiorek. 
 
WTOREK 16.05.2017  
7.00 + s. Judytę Tuńską 16 greg. 
7.00 + Zofię Jastrzębską i zm z rodz. 
7.00 + Jana i Mariannę Orzechowskich. 
18.00 + Zofię i Grzegorza Lisek. 
18.00  + Kazimierza Dziewanowskiego  
w 1 r. śm. 
 
ŚRODA 17.05.2017  
7.00   int. Ks. Proboszcza. 
7.00    Int. wynagradzająca za grzechy nasze, 
parafialne i narodowe jakimi obrażane jest 
Najświętsze Serce Pana Jezusa i Serce Maryi. 
7.00 + s. Judytę Tuńską 17 greg. 
7.00 + Irenę i Zygmunta Lewandowskich. 
 
18.00   BIERZMOWANIE 
 

CZWARTEK 18.05.2017  
7.00 + s. Judytę Tuńską 18 greg. 
7.00 + Zofię i Wawrzyńca Hyla i dziadków 
Sokół. 
7.00 + Zofię i Piotra Kozów. 
18.00 + Walerię Nowacką, Władysława  
i Szczepana Nawrockich oraz Józefę  
Wojnarowską. 
 

PIĄTEK 19.05.2017 
7.00 + s. Judytę Tuńską 19 greg. 
7.00 +Adama Ryczaj. 
9.00   Msza Św. w int. Gimnazjum  
18.00 + Halinę i Mieczysława Wiśniewskich  
i zm. z rodz.  
18.00 + Cezarego Pyrzakowskiego w 20 r. śm. 
18.00 +  
 
SOBOTA 20.05.2017  
7.00 + s. Judytę Tuńską 20 greg. 
7.00 + Kamilę Nesner. 
7.00 + Idziego i Bolesława Laskowskich  
w 40 r. śm. 
18.00 + Aleksandra w 14 r. śm.,  
Alinę i Stanisławę Biernackich. 
18.00 + Jana Angielczyk  
i Wandę Andruszkiewicz. 
 
NIEDZIELA  21.05.2017 
7.00 + s. Judytę Tuńską 21 greg. 
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE. 
10.00 + s. Judytę Tuńską 21 greg. 
11.30  W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH.   
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Jarosława Rowińskiego w 2 r. śm.  
i zm. z rodz. 

1.Dzisiaj zbierane ofiary na tace przeznaczone są na potrzeby Seminarium Duchownego. Również 
dzisiaj obchodzimy rocznicę I Komunii św. – prosimy o modlitwę  w intencji dzieci i rodziców. 

2.Jutro przypada Uroczystość Św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski i metro-
polii Warszawskiej 

3.W dniu 17 maja / najbliższa środa / o godz.18.00 ,przybędzie do naszej parafii Ks. Bp. Marek 
Solarczyk, aby udzielić młodzieży Sakramentu Bierzmowania. W związku z tym w środę – nie 
będzie nowenny do M.B. 

4.Jutro /poniedziałek / o godz. 17.00 będzie spowiedź dla młodzieży przystępującej do bierzmo-
wania, ich bliskich i świadków. 

5.Wspólnota Intronizacyjna w naszej parafii ufundowała figurę Św. Michała Archanioła – patrona 
naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać. Poświęcenia tej figury dokona w środę Ks. Biskup. 

6.Rozpoczęliśmy prace blacharskie na starej plebanii. 
7.W przyszłą niedzielę 21 maja o godz.13.00 odbędą się Uroczystości  z udziałem strażaków – z 

racji ich święta. Zapraszamy 
8.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii. 

Czas powiedzieć prawdę o Fatimie! 
Istota wezwania Matki Bożej 
Różańcowej z Fatimy 
    Niezmiernie interesującym jest 
dziś to, że niemal po 100 latach od 
objawień w dolinie Cova da Iria w 
1917 r., z jednej strony tak napraw-
dę cały świat słyszał o Fatimie, z 
drugiej jednak Przesłanie Matki 
Bożej dalej pozostaje w pewnym 

sensie nieznane. I nie chodzi tu jedynie o tzw. tajem-
nice fatimskie, lecz o fundamentalne treści samego 
Orędzia. 
   Zapytajmy zatem: czego wymaga od nas Matka 
Boża, której głos usłyszał świat w Fatimie? Jakie są 
Jej wskazania, dziś nam tak potrzebne, a wręcz ko-
nieczne w obliczu „zła, które w najprzeróżniejszych 
formach grozi zdeptaniem wiary” - jak stwierdził 
Benedykt XVI? 
   Pamiętamy, iż Maryja zaprasza dzieci, by przycho-
dziły każdego 13. dnia przez kolejne miesiące. Obiecu-
je, że później powie im, kim jest i czego pragnie. Na 
początku objawień ukazuje im Niebieska Pani wizję 
piekła, a dopiero później przekazuje zasadniczą treść 
Orędzia. Pedagogia Matki Bożej nie jest tu przypadko-
wa. Maryja ukazuje bowiem świat w zupełnie innej 
optyce, poszerza nasze patrzenie, które zacieśniło się 
do postrzegania jedynie doczesnego i zmysłowego 
wymiaru. Treść wizji otwiera nam oczy i uświadamia, 
iż rzeczywistość wokół nas to nie tylko to, co dostrze-
gają zmysły. Zauważmy! Objawienia w Fatimie mają 
miejsce w czasie, kiedy trwa I wojna światowa, niemal 
natychmiast po ich zakończeniu wybucha rewolucja 
komunistyczna, później zaś świat doświadcza cierpień 
II wojny światowej. W perspektywie doczesności moż-
na by zatem stwierdzić, iż gdyby nie było np. Lenina, 
nie byłoby rewolucji, czy też bez Hitlera nie byłoby II 
wojny światowej. Natomiast Fatima daje nam do zro-
zumienia, iż tego rodzaju myślenie jest błędne, gdyż 
czym innym jest przejaw zła, a czym innym samo zło. 
Skoro tak, to należy wybrać inne środki zaradcze. 
Świat zamknięty w doczesności zmaga się jedynie z 
jakże różnorodnymi przejawami zła, ale to nie prowa-
dzi do rozwiązania problemu. Oto Maryja ukazuje inną 
drogę, trzeba nam szukać i okiełznać zło u źródła, 
usunąć przyczynę, a nie skupiać całej uwagi na jego 
wielorakich skutkach. Zatem, co jest istotą Fatimskie-
go Przesłania? Powszechnie pobożność fatimska zwią-
zana jest z 13. dniem danego miesiąca, szczególnie od 
maja do października. Jest to dziś bardzo piękna i róż-
norodna w swej formie tradycja. Nie może nam to 
jednak przysłonić faktu, iż wezwanie Maryi jest o 
wiele szersze i bogatsze, a istota Przesłania nie skupia 
się jedynie na 13. dniu miesiąca. Świadomi jesteśmy 

wezwania Maryi do codziennej modlitwy różańcowej, 
do nawrócenia, do pokuty. Wiele dziękczynienia pły-
nie z naszych serc za uratowanie w zamachu Jana Paw-
ła II, za beatyfikację Franciszka i Hiacynty. Ale to 
wszystko również nie wyczerpuje pełnej i zasadniczej 
treści Fatimy. Istotą, czy też „sercem” Przesłania jest 
bowiem Serce, tzn. dar nabożeństwa do Niepokalanego 
Serca Maryi. Fatimska Pani przychodzi do swoich 
dzieci, ukazując drogę ratunku przed złem i sposób 
przemiany całego świata. „Bóg pragnie ustanowić na 
świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca”. 
Jeśli zrobi się to, jak mówi Maryja, o co prosi Bóg, 
wiele dusz zostanie uratowanych przed piekłem, wojna 
się skończy, nastanie pokój na świecie, nie będzie 
głodu, sprawiedliwi nie będą prześladowani, Rosja się 
nawróci i jej błędy nie będą rozlewać się po świecie, 
nadejdzie czas tryumfu Jej Niepokalanego Serca. 
    Mówiąc o nabożeństwie do Niepokalanego Serca 
Maryi, konieczne jest pewne dopowiedzenie: kult Nie-
pokalanego Serca był znany dużo wcześniej, jednak to 
dopiero Fatima bardzo konkretnie nakreśliła jego for-
mę. Nabożeństwo to, zgodnie ze słowami Maryi, ma 
wymiar poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu oraz 
wynagrodzenia za grzechy w pierwsze soboty miesią-
ca. Poświęcenie się Sercu Maryi bardzo często łączone 
jest z prośbą skierowaną do Papieża, by poświęcił 
Rosję w kolegialnej jedności z biskupami. Jednak apel 
ten dotyczy również każdego z nas, byśmy sami po-
święcali się Jej Niepokalanemu Sercu. Poświęcenie 
jednak to nie wszystko. Prośba Maryi zawiera również 
wezwanie do wynagrodzenia w pierwsze soboty mie-
siąca. Co kryje się pod tym stwierdzeniem, wyjaśniła 
Maryja bardzo konkretnie s. Łucji w roku 1925. Przez 
pięć kolejnych miesięcy, w pierwsze soboty, powinni-
śmy przystąpić do spowiedzi św., przyjąć komunię 
św., odmówić jedną część różańca oraz przez 15 minut 
rozmyślać o obecności Maryi przy Jezusie, o czym 
mówią tajemnice różańcowe. Rozmyślać, co należy 
podkreślić, a nie odmawiać różaniec, który to jest od-
rębnym elementem tego nabożeństwa. A czynić to 
powinniśmy, wzbudzając intencję wynagradzającą 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Taki kształt Fatimy zo-
stał przypomniany w Polsce w 1946 roku z racji po-
święcenia naszego Narodu Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi. I taką drogę ocalenia wybrała wówczas Polska, o 
czym również nie powinniśmy zapominać. 
    Czas zatem powiedzieć prawdę o Fatimie, w której 
centrum jest nie sensacja, czy apokaliptyczne proroc-
twa, lecz Serce Maryi „zatroskane o wieczne zbawie-
nie wszystkich ludzi” – jak powiedział Jan Paweł II na 
Krzeptówkach (1997).. 
ks. Krzysztof Czapla SAC 
Por.: http://www.sekretariatfatimski.pl/fatima-objawienia-403/747-czas-powiedziec-prawde-o-
fatimie-istota-wezwania-matki-bozej 


