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21 VI Św. Alojzy Gonzaga, zakonnik, urodził się w roku 
1568 koło Mantui. Najstarszy syn margrabiego Ferdynanda di 
Castiglione. Będąc paziem na dworach w Mantui, Florencji 
i Madrycie odznaczał się umiłowaniem modlitwy, czystością 
i umartwieniem. Jako siedemnastoletni młodzieniec wstąpił do 
zakonu jezuitów w Rzymie, gdzie pogłębił w sobie ducha po-
kuty, pokory, posłuszeństwa. w 1590 roku ukończył studia 
teologiczne. Umarł jako kleryk 21 czerwca 1591 roku, zara-
ziwszy się dżumą przy pielęgnowaniu chorych. Beatyfikowa-
ny w roku 1605, kanonizowany w 1726. Jest patronem Mantui 
oraz młodzieży zwłaszcza studiującej.  
24 VI Św. Jan Chrzciciel (+ ok. 32), Urodził się w Judei, 
według tradycji w Ain Karim, jako syn kapłana Zachariasza 
i Elżbiety (Łk 1,5-80). Był krewnym Jezusa Chrystusa. 
W młodym wieku udał się na pustynię, gdzie podjął życie 
ascety. Na przełomie 28/29 roku nad Jordanem, w pobliżu 
Jerycha, rozpoczął publiczne nauczanie o nadchodzącym Kró-
lestwie Bożym oraz udzielał chrztu pokuty Wskazał na Jezusa 
jako oczekiwanego Baranka Bożego (J 1,29 nn) i nazwał Go 
Mesjaszem (J 1,20-34). Uchodził za proroka, ale Chrystus 
określił go jako kogoś więcej niż proroka (Mt 11,9 nn), po-
słańca przed Bogiem. Wystąpił przeciw królowi Herodowi 
Antypasowi, potępiając jego kazirodcze małżeństwo 
z Herodiadą, bratową. Został przez niego aresztowany 
i uwięziony w twierdzy Macherontu (Mt 11,2-6), a następnie 
ścięty (Mk 6,17-28). Miał wtedy trzydzieści kilka lat. w Janie 
Chrzcicielu uderza jego świętość, życie pełne ascezy i pokuty, 
siła charakteru, bezkompromisowość. Był pierwszym świętym 
czczonym w całym Kościele. Jemu dedykowana jest bazylika 
rzymska św. Jana na Lateranie, przy której przez prawie 1000 
lat mieli swoją siedzibę papieże. Jest patronem Austrii, Fran-
cji, Holandii, Malty, Niemiec, Prowansji, Węgier; Akwitanii, 
Aragonii; archidiecezji warszawskiej i wrocławskiej; Amiens, 
Awinionu, Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, 

Lipska, Lyonu, Neapolu, Norymbergi, Nysy, 
Wiednia, Wrocławia; jest patronem wielu 
zakonów, m. in. joannitów (Kawalerów Mal-
tańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, 
kowali, krawców, kuśnierzy, rymarzy; absty-
nentów, niezamężnych matek, skazanych na 
śmierć. Jest orędownikiem podczas gradobi-
cia, w chorobach epilepsji.  
 
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. . Wieczny odpoczynek… 

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Wyjścia 
Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili 
obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw 
góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a 
Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak 
powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraeli-
tom: Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, 
jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywio-
dłem was do Mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać 
będziecie głosu mego i strzec mojego przymie-
rza, będziecie szczególną moją własnością pośród 
wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała 
ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapła-
nów i ludem świętym». 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
My ludem Pana i Jego owcami 
Służcie Panu z weselem, *  
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.  
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †  
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością,  
Jego ludem, owcami Jego pastwiska. 
    W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,  
z hymnami w Jego przedsionki, *  
chwalcie i błogosławcie Jego imię.  
Albowiem Pan jest dobry, †  
Jego łaska trwa na wieki, *  
a Jego wierność przez pokolenia. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian 
Bracia: Chrystus umarł za nas, jako za grzeszni-
ków, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy 
bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego 
podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą 
trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka 
życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. 
Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez 
to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze 
grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez 
Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz 
przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. 

Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy 
pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to 
tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy 
zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to – ale i 
chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskali-
śmy pojednanie. 

Oto Słowo Boże. 
 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Bliskie jest królestwo Boże.  
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię  
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo 
byli znękani i porzuceni, jak owce niemające 
pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: 
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje żniwo». Wtedy przywo-
łał do siebie dwunastu swoich uczniów i 
udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, 
aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby 
i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu 
apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Pio-
trem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn 
Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartło-
miej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn 
Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Ju-
dasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych 
to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie 
wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstę-
pujcie do żadnego miasta samarytańskiego. 
Idźcie raczej do owiec, które poginęły z do-
mu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest 
królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędo-
watych, wypędzajcie złe duchy. Darmo 
otrzymaliście, darmo dawajcie». 

Oto Słowo Pańskie 



NIEDZIELA  18.06.2017 
7.00 + Marię, Franciszkę, Jerzego i Stanisława 
Kaszyńskich. 
7.00   Dantis 
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Stanisława, Józefa, Zenona i Stanisławę 
Gac, Stanisława, Eugenię i Leona Mikos. 
11.30 + W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Janinę i Tadeusza Kowalskich  
i zm. z rodziny. 
 
PONIEDZIAŁEK 19.06.2017 
7.00 + Janinę Własiuk 
7.00 + Mariannę i Pawła Kowalik. 
7.00 + Marka Rytel w 8 r. śm. 
18.00 + Alinę i Feliksa Kiliś oraz Stanisławę  
i Józefa Szpakiewicz. 
18.00  + Stefanię, Stanisława, Jerzego 
 i Mariannę Kowalczyk. 
 
WTOREK 20.06.2017  
7.00 + Henryka Bianke p.p. 
7.00 + Kamila Miążek i c. rodz. Tarwackich. 
7.00 + Tomasza Fidler p.p. 
18.00 + Włodzimierza Pyrzakowskiego w 1 r śm. 
18.00 + Piotra, Eleonorę, Janinę  
i Antoniego Domagała. 
18.00 + Marka w 15 r. śm., Janinę i Edwarda Wy-
sockich, Barbarę i Czesława Wilczek. 
 
ŚRODA 21.06.2017  
7.00 + Jana Wróbel. 
7.00 + Jadwigę Czajka p.p. 
18.00   NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Krzysztofa Lech. 
 

CZWARTEK 22.06.2017  
7.00 + Ryszarda i Zdzisława Stankowskich,  
Wacława, Sabinę i Jerzego Rudnickich. 
7.00 s. Rafaelę Szymańską. 
7.00 + Annę Affek p.p. 
18.00 + Sławomira Bułka w 8 r. śm., zm rodziców i 
dziadków. 
 

PIĄTEK 23.06.2017 
7.00 + Czesławę i Henryka  Trejber i zm. z rodz. 
7.00 + Jana i Janusza Angielczyk. 
7.00 + Elżbietę Dybowską. 
9.00   Na zak. Roku szkolnego w Gimnazjum. 
18.00 + Aleksandra Kozłowskiego w 2 r. śm. 
18.00 + Andrzeja w 4 r. śm. i Zdzisława Rytel. 
18.00 + Janinę, Stefana i Jerzego Witkowskich. 
 
SOBOTA 24.06.2017  
7.00 + Janinę Jankowiak. 
7.00 + Jolantę Piórkowską i zm. z rodz. 
7.00 + Jana Kręcickiego w dniu imienin.  
18.00 +Janinę, Walerię, Józefa, Jerzego i Sebastiana 
Zielińskich, Wiesławę i Józefa Bojanowskich  
i Witolda Pontek. 
 
NIEDZIELA  25.06.2017 
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich  
i Mariana Urbaniaka. 
8.30 + Jerzego Ancerowicza w 16 r. śm. Teresę  
i Jerzego Jędrzejczak, Krystynę Politowską 
10.00 + Janinę Władysława i Władysławę  
Rucińskich, Ryszarda Janinę i Feliksa Domrzała, 
Małgorzatę i Franciszka Żołnierzak 
11.30 . ZA PARAFIAN 
18.00 + Mariana Antosz s. Rafaelę w 1 r.śm.  
Stanisława i Wiktorię Szymańskich 

1. Dzisiaj zbierane są ofiary do puszek na stypendia dla księży studiujących za granicą. 
2. Modlimy się dzisiaj w sposób szczególny za kierowców, a po Mszach św. jest poświęcenie pojazdów. 
3. W dniu jutrzejszym (poniedziałek) po nabożeństwie czerwcowym spotkanie kandydatów do sakramentu bierz-

mowania. Obecność obowiązkowa. 
4. Zapraszamy wszystkich ministrantów i ich rodziców na Mszę św. w środę o godz. 18.00. Na Mszy św. będzie-

my dziękować Panu Bogu za miniony rok szkolny i prosić o dalsze łaski dla nich. 
5. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała – błogosławieństwo wianków. 
6. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.Podczas nabożeństwa 

czerwcowego odmówimy Akt wynagrodzenia Najśw. Sercu Jezusowemu. Za publiczne omówienie go w tym 
dniu można zyskać odpust zupełny. W piątek z racji uroczystości nie obowiązuje post. 

7. W piątek jest również zakończenie roku szkolnego. W tym dniu zapraszamy uczniów Gimnazjum im. Jana 
Pawła 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 – wypada podziękować Bogu za wszelkie 
dobro. 

8. W sobotę Uroczystość Św. Jana  Chrzciciela. Msze św. o godz.7.00 i 18.00. 
9. Informujemy ,że wraz z końcem roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji zmienia się porządek Mszy Św. nie-

dzielnych. Począwszy od dnia 25 czerwca / już ta najbliższa niedziela/ nie będzie Mszy św. o godz. 13.00., aż 
do końca sierpnia włącznie, a kancelaria parafialna będzie czynna tylko po południu od godz.16.00 do 17.30.Na 
czas wakacji zostaje zawieszone również wydawanie gazetki parafialnej. 

Z KAT ECHIZM U  

KATECHEZA 17: 
Bóg jest Prawdą i Miłością 

1. Zapewne niektórzy z nas zostali kiedyś w 
życiu okłamani. Czuliśmy się wtedy nieswojo, zasta-
nawiając się, dlaczego ktoś nie powiedział nam 
prawdy, lub wręcz celowo wprowadził nas w błąd. 
Niewykluczone, że posądzaliśmy wtedy kogoś, kto 
nas okłamał, o to, że nie darzy nas sympatią albo że 
brakuje mu miłości bliźniego.  

2. Takie sytuacje w relacjach międzyludzkich 
wcale nie są rzadkie. By osiągnąć swoje egoistyczne 
cele, ludzie często posługują się kłamstwem. Okła-
mując drugą osobę, traktują ją instrumentalnie – jako 
środek do zdobycia celu, lub nawet wrogo – jako 
przeszkodę, którą należy ominąć. Zupełnie inaczej 
rzecz ma się w relacjach między człowiekiem a Bo-
giem. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że 
„Bóg jest samą Prawdą, Jego słowa nie mogą my-
lić” (KKK 215). Właśnie dlatego człowiek może z 
całkowitym zaufaniem powierzyć się Bogu i może 
mieć pewność, że się na Nim nie zawiedzie. Prawda 
Boga to nie tylko Jego mądrość, przejawiająca się w 
stworzeniu i kierowaniu światem (por. KKK 216), 
lecz także to wszystko, co Bóg objawił człowiekowi 
o sobie samym. Jednocześnie uzdolnił On człowieka, 
by przy pomocy swego rozumu mógł poznać i zrozu-
mieć to Objawienie (por. KKK 217).  

Współcześnie wielu ludzi usiłuje zaprzeczyć 
temu, że prawda o Bogu jest prawdą pełną i obiek-
tywną. Słyszymy bowiem z różnych źródeł, że każdy 
ma swoją prawdę, która może zmieniać się w zależ-
ności od okoliczności. Takie myślenie jest niesłycha-
nie groźne, może bowiem w konsekwencji doprowa-
dzić do wielkich zbrodni, takich jak chociażby ludo-
bójstwo dokonane na narodach świata podczas II 
wojny światowej. Niemcy nie kierowali się wtedy 
objawioną przez Boga obiektywną prawdą o godno-
ści człowieka, lecz za prawdziwą uznali zbrodniczą 
ideologię wypracowaną przez twórców hitleryzmu. 
Nieprzypadkowo przeciwnik Boga, szatan, którego 
Biblia nazywa „ojcem kłamstwa” (J 8,44) wybrał 
oszustwo na metodę swej walki. Przez nie doprowa-
dził ludzi do zwątpienia w prawdziwość słów Boga 
oraz w Jego życzliwość i wierność względem czło-

wieka. Tak więc kłamstwo legło u podstaw grzechu 
pierwszych ludzi (por. KKK 215) i nadal czyni wiel-
kie spustoszenie w ludzkim życiu.  

3. Dlaczego Bóg objawił człowiekowi prawdę o 
sobie? Pismo Święte wyraźnie mówi, że uczynił to z 
miłości do ludzi (por. Pwt 4,37). Ta wielka miłość 
jest przez Biblię porównywana do miłości rodziciel-
skiej (por. Oz 11,1) i – jak naucza Katechizm – jest 
tak potężna, że zdolna jest wybaczyć nawet najwięk-
sze ludzkie niewierności (por. KKK 219). Szczytem 
tej miłości jest posłanie na świat i wydanie na śmierć 
za zbawienie ludzi Jednorodzonego Syna Bożego – 
Jezusa Chrystusa (por. KKK 219). Pismo Święte nie 
poprzestaje jednak na stwierdzeniu, że Bóg ukochał 
człowieka. Święty Jan pisze bowiem, że „Bóg jest 
Miłością” (J 4,8.16) Oznacza to, że Miłość – obok 
Prawdy – to drugie imię Boga.  Ten fakt ma dla nas 
chrześcijan określone konsekwencje. Nasze życie, 
polegające na naśladowaniu Boga i wypełnianiu Jego 
przykazań, powinno się opierać na prawdzie i miło-
ści. W relacjach z ludźmi nie wolno nam zatem po-
sługiwać się kłamstwem, zaś naczelną zasadą nasze-
go życia winno stać się przykazanie miłości Boga i 
bliźniego. Zgodnie z tym wskazaniem także prawda 
powinna zawsze służyć dobru człowieka. Nie wolno 
używać jej instrumentalnie w celu poniżenia czy 
zniszczenia kogokolwiek. Jednym słowem - w życiu 
chrześcijanina, podobnie jak w życiu Boga – prawda 
winna być nieustannie połączona z miłością. 

Czy z pełnym zaufaniem przyjmuję to wszystko, 
co Bóg objawił o sobie i o naszym zbawieniu? Czy w 
życiu staram się, jak nauczał Ojciec Święty Jan Pa-
weł II, „czynić prawdę w miłości?” 

4. Zapamiętajmy: Bóg jest samą Prawdą, zaś Jego 
słowa nie mogą mylić. On uzdolnił człowieka, by tę 
Prawdę poznał i zrozumiał. Bóg jest też samą Miłością. 
Dzięki Niej objawił człowiekowi prawdę o sobie i 
wydał swego Syna za zbawienie ludzi. Nauka o Bogu, 
który jest Prawdą i Miłością zobowiązuje nas do postę-
powania w zgodzie z tymi cnotami (por. KKK 215 nn). 

Ks. Adam Łach 
 
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html 

 
9. W związku z pogodą, prosimy pamiętać o właściwym ubiorze do kościoła. W progi Boże wejdź w godnym ubiorze. 

Ubiór świadczy o kulturze człowieka, pamiętajmy, że jest to świątynia i pewne rzeczy nie przystoją. Nie może to być 
strój krótki / krótkie spodnie, krótkie sukienki, dekolty /,nie może to być strój wyzywający czy powodujący rozprosze-
nia w modlitwie u innych. 

10.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii. 
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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 NIE-

BIESKIEGO, SZATANA I INNE 
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN. 
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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) 
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21 VI Św. Alojzy Gonzaga, zakonnik, urodził się w roku 
1568 koło Mantui. Najstarszy syn margrabiego Ferdynanda di 
Castiglione. Będąc paziem na dworach w Mantui, Florencji 
i Madrycie odznaczał się umiłowaniem modlitwy, czystością 
i umartwieniem. Jako siedemnastoletni młodzieniec wstąpił do 
zakonu jezuitów w Rzymie, gdzie pogłębił w sobie ducha po-
kuty, pokory, posłuszeństwa. w 1590 roku ukończył studia 
teologiczne. Umarł jako kleryk 21 czerwca 1591 roku, zara-
ziwszy się dżumą przy pielęgnowaniu chorych. Beatyfikowa-
ny w roku 1605, kanonizowany w 1726. Jest patronem Mantui 
oraz młodzieży zwłaszcza studiującej.  
24 VI Św. Jan Chrzciciel (+ ok. 32), Urodził się w Judei, 
według tradycji w Ain Karim, jako syn kapłana Zachariasza 
i Elżbiety (Łk 1,5-80). Był krewnym Jezusa Chrystusa. 
W młodym wieku udał się na pustynię, gdzie podjął życie 
ascety. Na przełomie 28/29 roku nad Jordanem, w pobliżu 
Jerycha, rozpoczął publiczne nauczanie o nadchodzącym Kró-
lestwie Bożym oraz udzielał chrztu pokuty Wskazał na Jezusa 
jako oczekiwanego Baranka Bożego (J 1,29 nn) i nazwał Go 
Mesjaszem (J 1,20-34). Uchodził za proroka, ale Chrystus 
określił go jako kogoś więcej niż proroka (Mt 11,9 nn), po-
słańca przed Bogiem. Wystąpił przeciw królowi Herodowi 
Antypasowi, potępiając jego kazirodcze małżeństwo 
z Herodiadą, bratową. Został przez niego aresztowany 
i uwięziony w twierdzy Macherontu (Mt 11,2-6), a następnie 
ścięty (Mk 6,17-28). Miał wtedy trzydzieści kilka lat. w Janie 
Chrzcicielu uderza jego świętość, życie pełne ascezy i pokuty, 
siła charakteru, bezkompromisowość. Był pierwszym świętym 
czczonym w całym Kościele. Jemu dedykowana jest bazylika 
rzymska św. Jana na Lateranie, przy której przez prawie 1000 
lat mieli swoją siedzibę papieże. Jest patronem Austrii, Fran-
cji, Holandii, Malty, Niemiec, Prowansji, Węgier; Akwitanii, 
Aragonii; archidiecezji warszawskiej i wrocławskiej; Amiens, 
Awinionu, Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, 

Lipska, Lyonu, Neapolu, Norymbergi, Nysy, 
Wiednia, Wrocławia; jest patronem wielu 
zakonów, m. in. joannitów (Kawalerów Mal-
tańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, 
kowali, krawców, kuśnierzy, rymarzy; absty-
nentów, niezamężnych matek, skazanych na 
śmierć. Jest orędownikiem podczas gradobi-
cia, w chorobach epilepsji.  
 
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. . Wieczny odpoczynek… 

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Wyjścia 
Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili 
obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw 
góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a 
Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak 
powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraeli-
tom: Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, 
jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywio-
dłem was do Mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać 
będziecie głosu mego i strzec mojego przymie-
rza, będziecie szczególną moją własnością pośród 
wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała 
ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapła-
nów i ludem świętym». 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
My ludem Pana i Jego owcami 
Służcie Panu z weselem, *  
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.  
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †  
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością,  
Jego ludem, owcami Jego pastwiska. 
    W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,  
z hymnami w Jego przedsionki, *  
chwalcie i błogosławcie Jego imię.  
Albowiem Pan jest dobry, †  
Jego łaska trwa na wieki, *  
a Jego wierność przez pokolenia. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian 
Bracia: Chrystus umarł za nas, jako za grzeszni-
ków, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy 
bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego 
podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą 
trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka 
życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. 
Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez 
to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze 
grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez 
Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz 
przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. 

Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy 
pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to 
tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy 
zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to – ale i 
chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskali-
śmy pojednanie. 

Oto Słowo Boże. 
 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Bliskie jest królestwo Boże.  
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię  
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo 
byli znękani i porzuceni, jak owce niemające 
pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: 
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje żniwo». Wtedy przywo-
łał do siebie dwunastu swoich uczniów i 
udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, 
aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby 
i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu 
apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Pio-
trem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn 
Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartło-
miej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn 
Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Ju-
dasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych 
to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie 
wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstę-
pujcie do żadnego miasta samarytańskiego. 
Idźcie raczej do owiec, które poginęły z do-
mu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest 
królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędo-
watych, wypędzajcie złe duchy. Darmo 
otrzymaliście, darmo dawajcie». 

Oto Słowo Pańskie 



NIEDZIELA  18.06.2017 
7.00 + Marię, Franciszkę, Jerzego i Stanisława 
Kaszyńskich. 
7.00   Dantis 
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Stanisława, Józefa, Zenona i Stanisławę 
Gac, Stanisława, Eugenię i Leona Mikos. 
11.30 + W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Janinę i Tadeusza Kowalskich  
i zm. z rodziny. 
 
PONIEDZIAŁEK 19.06.2017 
7.00 + Janinę Własiuk 
7.00 + Mariannę i Pawła Kowalik. 
7.00 + Marka Rytel w 8 r. śm. 
18.00 + Alinę i Feliksa Kiliś oraz Stanisławę  
i Józefa Szpakiewicz. 
18.00  + Stefanię, Stanisława, Jerzego 
 i Mariannę Kowalczyk. 
 
WTOREK 20.06.2017  
7.00 + Henryka Bianke p.p. 
7.00 + Kamila Miążek i c. rodz. Tarwackich. 
7.00 + Tomasza Fidler p.p. 
18.00 + Włodzimierza Pyrzakowskiego w 1 r śm. 
18.00 + Piotra, Eleonorę, Janinę  
i Antoniego Domagała. 
18.00 + Marka w 15 r. śm., Janinę i Edwarda Wy-
sockich, Barbarę i Czesława Wilczek. 
 
ŚRODA 21.06.2017  
7.00 + Jana Wróbel. 
7.00 + Jadwigę Czajka p.p. 
18.00   NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Krzysztofa Lech. 
 

CZWARTEK 22.06.2017  
7.00 + Ryszarda i Zdzisława Stankowskich,  
Wacława, Sabinę i Jerzego Rudnickich. 
7.00 s. Rafaelę Szymańską. 
7.00 + Annę Affek p.p. 
18.00 + Sławomira Bułka w 8 r. śm., zm rodziców i 
dziadków. 
 

PIĄTEK 23.06.2017 
7.00 + Czesławę i Henryka  Trejber i zm. z rodz. 
7.00 + Jana i Janusza Angielczyk. 
7.00 + Elżbietę Dybowską. 
9.00   Na zak. Roku szkolnego w Gimnazjum. 
18.00 + Aleksandra Kozłowskiego w 2 r. śm. 
18.00 + Andrzeja w 4 r. śm. i Zdzisława Rytel. 
18.00 + Janinę, Stefana i Jerzego Witkowskich. 
 
SOBOTA 24.06.2017  
7.00 + Janinę Jankowiak. 
7.00 + Jolantę Piórkowską i zm. z rodz. 
7.00 + Jana Kręcickiego w dniu imienin.  
18.00 +Janinę, Walerię, Józefa, Jerzego i Sebastiana 
Zielińskich, Wiesławę i Józefa Bojanowskich  
i Witolda Pontek. 
 
NIEDZIELA  25.06.2017 
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich  
i Mariana Urbaniaka. 
8.30 + Jerzego Ancerowicza w 16 r. śm. Teresę  
i Jerzego Jędrzejczak, Krystynę Politowską 
10.00 + Janinę Władysława i Władysławę  
Rucińskich, Ryszarda Janinę i Feliksa Domrzała, 
Małgorzatę i Franciszka Żołnierzak 
11.30 . ZA PARAFIAN 
18.00 + Mariana Antosz s. Rafaelę w 1 r.śm.  
Stanisława i Wiktorię Szymańskich 

1. Dzisiaj zbierane są ofiary do puszek na stypendia dla księży studiujących za granicą. 
2. Modlimy się dzisiaj w sposób szczególny za kierowców, a po Mszach św. jest poświęcenie pojazdów. 
3. W dniu jutrzejszym (poniedziałek) po nabożeństwie czerwcowym spotkanie kandydatów do sakramentu bierz-

mowania. Obecność obowiązkowa. 
4. Zapraszamy wszystkich ministrantów i ich rodziców na Mszę św. w środę o godz. 18.00. Na Mszy św. będzie-

my dziękować Panu Bogu za miniony rok szkolny i prosić o dalsze łaski dla nich. 
5. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała – błogosławieństwo wianków. 
6. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.Podczas nabożeństwa 

czerwcowego odmówimy Akt wynagrodzenia Najśw. Sercu Jezusowemu. Za publiczne omówienie go w tym 
dniu można zyskać odpust zupełny. W piątek z racji uroczystości nie obowiązuje post. 

7. W piątek jest również zakończenie roku szkolnego. W tym dniu zapraszamy uczniów Gimnazjum im. Jana 
Pawła 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 – wypada podziękować Bogu za wszelkie 
dobro. 

8. W sobotę Uroczystość Św. Jana  Chrzciciela. Msze św. o godz.7.00 i 18.00. 
9. Informujemy ,że wraz z końcem roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji zmienia się porządek Mszy Św. nie-

dzielnych. Począwszy od dnia 25 czerwca / już ta najbliższa niedziela/ nie będzie Mszy św. o godz. 13.00., aż 
do końca sierpnia włącznie, a kancelaria parafialna będzie czynna tylko po południu od godz.16.00 do 17.30.Na 
czas wakacji zostaje zawieszone również wydawanie gazetki parafialnej. 

Z KAT ECHIZM U  

KATECHEZA 17: 
Bóg jest Prawdą i Miłością 

1. Zapewne niektórzy z nas zostali kiedyś w 
życiu okłamani. Czuliśmy się wtedy nieswojo, zasta-
nawiając się, dlaczego ktoś nie powiedział nam 
prawdy, lub wręcz celowo wprowadził nas w błąd. 
Niewykluczone, że posądzaliśmy wtedy kogoś, kto 
nas okłamał, o to, że nie darzy nas sympatią albo że 
brakuje mu miłości bliźniego.  

2. Takie sytuacje w relacjach międzyludzkich 
wcale nie są rzadkie. By osiągnąć swoje egoistyczne 
cele, ludzie często posługują się kłamstwem. Okła-
mując drugą osobę, traktują ją instrumentalnie – jako 
środek do zdobycia celu, lub nawet wrogo – jako 
przeszkodę, którą należy ominąć. Zupełnie inaczej 
rzecz ma się w relacjach między człowiekiem a Bo-
giem. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że 
„Bóg jest samą Prawdą, Jego słowa nie mogą my-
lić” (KKK 215). Właśnie dlatego człowiek może z 
całkowitym zaufaniem powierzyć się Bogu i może 
mieć pewność, że się na Nim nie zawiedzie. Prawda 
Boga to nie tylko Jego mądrość, przejawiająca się w 
stworzeniu i kierowaniu światem (por. KKK 216), 
lecz także to wszystko, co Bóg objawił człowiekowi 
o sobie samym. Jednocześnie uzdolnił On człowieka, 
by przy pomocy swego rozumu mógł poznać i zrozu-
mieć to Objawienie (por. KKK 217).  

Współcześnie wielu ludzi usiłuje zaprzeczyć 
temu, że prawda o Bogu jest prawdą pełną i obiek-
tywną. Słyszymy bowiem z różnych źródeł, że każdy 
ma swoją prawdę, która może zmieniać się w zależ-
ności od okoliczności. Takie myślenie jest niesłycha-
nie groźne, może bowiem w konsekwencji doprowa-
dzić do wielkich zbrodni, takich jak chociażby ludo-
bójstwo dokonane na narodach świata podczas II 
wojny światowej. Niemcy nie kierowali się wtedy 
objawioną przez Boga obiektywną prawdą o godno-
ści człowieka, lecz za prawdziwą uznali zbrodniczą 
ideologię wypracowaną przez twórców hitleryzmu. 
Nieprzypadkowo przeciwnik Boga, szatan, którego 
Biblia nazywa „ojcem kłamstwa” (J 8,44) wybrał 
oszustwo na metodę swej walki. Przez nie doprowa-
dził ludzi do zwątpienia w prawdziwość słów Boga 
oraz w Jego życzliwość i wierność względem czło-

wieka. Tak więc kłamstwo legło u podstaw grzechu 
pierwszych ludzi (por. KKK 215) i nadal czyni wiel-
kie spustoszenie w ludzkim życiu.  

3. Dlaczego Bóg objawił człowiekowi prawdę o 
sobie? Pismo Święte wyraźnie mówi, że uczynił to z 
miłości do ludzi (por. Pwt 4,37). Ta wielka miłość 
jest przez Biblię porównywana do miłości rodziciel-
skiej (por. Oz 11,1) i – jak naucza Katechizm – jest 
tak potężna, że zdolna jest wybaczyć nawet najwięk-
sze ludzkie niewierności (por. KKK 219). Szczytem 
tej miłości jest posłanie na świat i wydanie na śmierć 
za zbawienie ludzi Jednorodzonego Syna Bożego – 
Jezusa Chrystusa (por. KKK 219). Pismo Święte nie 
poprzestaje jednak na stwierdzeniu, że Bóg ukochał 
człowieka. Święty Jan pisze bowiem, że „Bóg jest 
Miłością” (J 4,8.16) Oznacza to, że Miłość – obok 
Prawdy – to drugie imię Boga.  Ten fakt ma dla nas 
chrześcijan określone konsekwencje. Nasze życie, 
polegające na naśladowaniu Boga i wypełnianiu Jego 
przykazań, powinno się opierać na prawdzie i miło-
ści. W relacjach z ludźmi nie wolno nam zatem po-
sługiwać się kłamstwem, zaś naczelną zasadą nasze-
go życia winno stać się przykazanie miłości Boga i 
bliźniego. Zgodnie z tym wskazaniem także prawda 
powinna zawsze służyć dobru człowieka. Nie wolno 
używać jej instrumentalnie w celu poniżenia czy 
zniszczenia kogokolwiek. Jednym słowem - w życiu 
chrześcijanina, podobnie jak w życiu Boga – prawda 
winna być nieustannie połączona z miłością. 

Czy z pełnym zaufaniem przyjmuję to wszystko, 
co Bóg objawił o sobie i o naszym zbawieniu? Czy w 
życiu staram się, jak nauczał Ojciec Święty Jan Pa-
weł II, „czynić prawdę w miłości?” 

4. Zapamiętajmy: Bóg jest samą Prawdą, zaś Jego 
słowa nie mogą mylić. On uzdolnił człowieka, by tę 
Prawdę poznał i zrozumiał. Bóg jest też samą Miłością. 
Dzięki Niej objawił człowiekowi prawdę o sobie i 
wydał swego Syna za zbawienie ludzi. Nauka o Bogu, 
który jest Prawdą i Miłością zobowiązuje nas do postę-
powania w zgodzie z tymi cnotami (por. KKK 215 nn). 

Ks. Adam Łach 
 
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html 

 
9. W związku z pogodą, prosimy pamiętać o właściwym ubiorze do kościoła. W progi Boże wejdź w godnym ubiorze. 

Ubiór świadczy o kulturze człowieka, pamiętajmy, że jest to świątynia i pewne rzeczy nie przystoją. Nie może to być 
strój krótki / krótkie spodnie, krótkie sukienki, dekolty /,nie może to być strój wyzywający czy powodujący rozprosze-
nia w modlitwie u innych. 

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



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) 
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21 VI Św. Alojzy Gonzaga, zakonnik, urodził się w roku 
1568 koło Mantui. Najstarszy syn margrabiego Ferdynanda di 
Castiglione. Będąc paziem na dworach w Mantui, Florencji 
i Madrycie odznaczał się umiłowaniem modlitwy, czystością 
i umartwieniem. Jako siedemnastoletni młodzieniec wstąpił do 
zakonu jezuitów w Rzymie, gdzie pogłębił w sobie ducha po-
kuty, pokory, posłuszeństwa. w 1590 roku ukończył studia 
teologiczne. Umarł jako kleryk 21 czerwca 1591 roku, zara-
ziwszy się dżumą przy pielęgnowaniu chorych. Beatyfikowa-
ny w roku 1605, kanonizowany w 1726. Jest patronem Mantui 
oraz młodzieży zwłaszcza studiującej.  
24 VI Św. Jan Chrzciciel (+ ok. 32), Urodził się w Judei, 
według tradycji w Ain Karim, jako syn kapłana Zachariasza 
i Elżbiety (Łk 1,5-80). Był krewnym Jezusa Chrystusa. 
W młodym wieku udał się na pustynię, gdzie podjął życie 
ascety. Na przełomie 28/29 roku nad Jordanem, w pobliżu 
Jerycha, rozpoczął publiczne nauczanie o nadchodzącym Kró-
lestwie Bożym oraz udzielał chrztu pokuty Wskazał na Jezusa 
jako oczekiwanego Baranka Bożego (J 1,29 nn) i nazwał Go 
Mesjaszem (J 1,20-34). Uchodził za proroka, ale Chrystus 
określił go jako kogoś więcej niż proroka (Mt 11,9 nn), po-
słańca przed Bogiem. Wystąpił przeciw królowi Herodowi 
Antypasowi, potępiając jego kazirodcze małżeństwo 
z Herodiadą, bratową. Został przez niego aresztowany 
i uwięziony w twierdzy Macherontu (Mt 11,2-6), a następnie 
ścięty (Mk 6,17-28). Miał wtedy trzydzieści kilka lat. w Janie 
Chrzcicielu uderza jego świętość, życie pełne ascezy i pokuty, 
siła charakteru, bezkompromisowość. Był pierwszym świętym 
czczonym w całym Kościele. Jemu dedykowana jest bazylika 
rzymska św. Jana na Lateranie, przy której przez prawie 1000 
lat mieli swoją siedzibę papieże. Jest patronem Austrii, Fran-
cji, Holandii, Malty, Niemiec, Prowansji, Węgier; Akwitanii, 
Aragonii; archidiecezji warszawskiej i wrocławskiej; Amiens, 
Awinionu, Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, 

Lipska, Lyonu, Neapolu, Norymbergi, Nysy, 
Wiednia, Wrocławia; jest patronem wielu 
zakonów, m. in. joannitów (Kawalerów Mal-
tańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, 
kowali, krawców, kuśnierzy, rymarzy; absty-
nentów, niezamężnych matek, skazanych na 
śmierć. Jest orędownikiem podczas gradobi-
cia, w chorobach epilepsji.  
 
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. . Wieczny odpoczynek… 

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

Wiadomości Parafialne 
XI N������	
 Z���
                                                                         18 ������
 2017r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Wyjścia 
Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili 
obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw 
góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a 
Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak 
powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraeli-
tom: Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, 
jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywio-
dłem was do Mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać 
będziecie głosu mego i strzec mojego przymie-
rza, będziecie szczególną moją własnością pośród 
wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała 
ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapła-
nów i ludem świętym». 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
My ludem Pana i Jego owcami 
Służcie Panu z weselem, *  
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.  
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †  
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością,  
Jego ludem, owcami Jego pastwiska. 
    W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,  
z hymnami w Jego przedsionki, *  
chwalcie i błogosławcie Jego imię.  
Albowiem Pan jest dobry, †  
Jego łaska trwa na wieki, *  
a Jego wierność przez pokolenia. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian 
Bracia: Chrystus umarł za nas, jako za grzeszni-
ków, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy 
bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego 
podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą 
trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka 
życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. 
Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez 
to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze 
grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez 
Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz 
przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. 

Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy 
pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to 
tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy 
zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to – ale i 
chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskali-
śmy pojednanie. 

Oto Słowo Boże. 
 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Bliskie jest królestwo Boże.  
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię  
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo 
byli znękani i porzuceni, jak owce niemające 
pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: 
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje żniwo». Wtedy przywo-
łał do siebie dwunastu swoich uczniów i 
udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, 
aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby 
i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu 
apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Pio-
trem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn 
Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartło-
miej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn 
Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Ju-
dasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych 
to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie 
wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstę-
pujcie do żadnego miasta samarytańskiego. 
Idźcie raczej do owiec, które poginęły z do-
mu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest 
królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędo-
watych, wypędzajcie złe duchy. Darmo 
otrzymaliście, darmo dawajcie». 

Oto Słowo Pańskie 



NIEDZIELA  18.06.2017 
7.00 + Marię, Franciszkę, Jerzego i Stanisława 
Kaszyńskich. 
7.00   Dantis 
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Stanisława, Józefa, Zenona i Stanisławę 
Gac, Stanisława, Eugenię i Leona Mikos. 
11.30 + W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Janinę i Tadeusza Kowalskich  
i zm. z rodziny. 
 
PONIEDZIAŁEK 19.06.2017 
7.00 + Janinę Własiuk 
7.00 + Mariannę i Pawła Kowalik. 
7.00 + Marka Rytel w 8 r. śm. 
18.00 + Alinę i Feliksa Kiliś oraz Stanisławę  
i Józefa Szpakiewicz. 
18.00  + Stefanię, Stanisława, Jerzego 
 i Mariannę Kowalczyk. 
 
WTOREK 20.06.2017  
7.00 + Henryka Bianke p.p. 
7.00 + Kamila Miążek i c. rodz. Tarwackich. 
7.00 + Tomasza Fidler p.p. 
18.00 + Włodzimierza Pyrzakowskiego w 1 r śm. 
18.00 + Piotra, Eleonorę, Janinę  
i Antoniego Domagała. 
18.00 + Marka w 15 r. śm., Janinę i Edwarda Wy-
sockich, Barbarę i Czesława Wilczek. 
 
ŚRODA 21.06.2017  
7.00 + Jana Wróbel. 
7.00 + Jadwigę Czajka p.p. 
18.00   NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Krzysztofa Lech. 
 

CZWARTEK 22.06.2017  
7.00 + Ryszarda i Zdzisława Stankowskich,  
Wacława, Sabinę i Jerzego Rudnickich. 
7.00 s. Rafaelę Szymańską. 
7.00 + Annę Affek p.p. 
18.00 + Sławomira Bułka w 8 r. śm., zm rodziców i 
dziadków. 
 

PIĄTEK 23.06.2017 
7.00 + Czesławę i Henryka  Trejber i zm. z rodz. 
7.00 + Jana i Janusza Angielczyk. 
7.00 + Elżbietę Dybowską. 
9.00   Na zak. Roku szkolnego w Gimnazjum. 
18.00 + Aleksandra Kozłowskiego w 2 r. śm. 
18.00 + Andrzeja w 4 r. śm. i Zdzisława Rytel. 
18.00 + Janinę, Stefana i Jerzego Witkowskich. 
 
SOBOTA 24.06.2017  
7.00 + Janinę Jankowiak. 
7.00 + Jolantę Piórkowską i zm. z rodz. 
7.00 + Jana Kręcickiego w dniu imienin.  
18.00 +Janinę, Walerię, Józefa, Jerzego i Sebastiana 
Zielińskich, Wiesławę i Józefa Bojanowskich  
i Witolda Pontek. 
 
NIEDZIELA  25.06.2017 
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich  
i Mariana Urbaniaka. 
8.30 + Jerzego Ancerowicza w 16 r. śm. Teresę  
i Jerzego Jędrzejczak, Krystynę Politowską 
10.00 + Janinę Władysława i Władysławę  
Rucińskich, Ryszarda Janinę i Feliksa Domrzała, 
Małgorzatę i Franciszka Żołnierzak 
11.30 . ZA PARAFIAN 
18.00 + Mariana Antosz s. Rafaelę w 1 r.śm.  
Stanisława i Wiktorię Szymańskich 

1. Dzisiaj zbierane są ofiary do puszek na stypendia dla księży studiujących za granicą. 
2. Modlimy się dzisiaj w sposób szczególny za kierowców, a po Mszach św. jest poświęcenie pojazdów. 
3. W dniu jutrzejszym (poniedziałek) po nabożeństwie czerwcowym spotkanie kandydatów do sakramentu bierz-

mowania. Obecność obowiązkowa. 
4. Zapraszamy wszystkich ministrantów i ich rodziców na Mszę św. w środę o godz. 18.00. Na Mszy św. będzie-

my dziękować Panu Bogu za miniony rok szkolny i prosić o dalsze łaski dla nich. 
5. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała – błogosławieństwo wianków. 
6. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.Podczas nabożeństwa 

czerwcowego odmówimy Akt wynagrodzenia Najśw. Sercu Jezusowemu. Za publiczne omówienie go w tym 
dniu można zyskać odpust zupełny. W piątek z racji uroczystości nie obowiązuje post. 

7. W piątek jest również zakończenie roku szkolnego. W tym dniu zapraszamy uczniów Gimnazjum im. Jana 
Pawła 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 – wypada podziękować Bogu za wszelkie 
dobro. 

8. W sobotę Uroczystość Św. Jana  Chrzciciela. Msze św. o godz.7.00 i 18.00. 
9. Informujemy ,że wraz z końcem roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji zmienia się porządek Mszy Św. nie-

dzielnych. Począwszy od dnia 25 czerwca / już ta najbliższa niedziela/ nie będzie Mszy św. o godz. 13.00., aż 
do końca sierpnia włącznie, a kancelaria parafialna będzie czynna tylko po południu od godz.16.00 do 17.30.Na 
czas wakacji zostaje zawieszone również wydawanie gazetki parafialnej. 

Z KAT ECHIZM U  

KATECHEZA 17: 
Bóg jest Prawdą i Miłością 

1. Zapewne niektórzy z nas zostali kiedyś w 
życiu okłamani. Czuliśmy się wtedy nieswojo, zasta-
nawiając się, dlaczego ktoś nie powiedział nam 
prawdy, lub wręcz celowo wprowadził nas w błąd. 
Niewykluczone, że posądzaliśmy wtedy kogoś, kto 
nas okłamał, o to, że nie darzy nas sympatią albo że 
brakuje mu miłości bliźniego.  

2. Takie sytuacje w relacjach międzyludzkich 
wcale nie są rzadkie. By osiągnąć swoje egoistyczne 
cele, ludzie często posługują się kłamstwem. Okła-
mując drugą osobę, traktują ją instrumentalnie – jako 
środek do zdobycia celu, lub nawet wrogo – jako 
przeszkodę, którą należy ominąć. Zupełnie inaczej 
rzecz ma się w relacjach między człowiekiem a Bo-
giem. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że 
„Bóg jest samą Prawdą, Jego słowa nie mogą my-
lić” (KKK 215). Właśnie dlatego człowiek może z 
całkowitym zaufaniem powierzyć się Bogu i może 
mieć pewność, że się na Nim nie zawiedzie. Prawda 
Boga to nie tylko Jego mądrość, przejawiająca się w 
stworzeniu i kierowaniu światem (por. KKK 216), 
lecz także to wszystko, co Bóg objawił człowiekowi 
o sobie samym. Jednocześnie uzdolnił On człowieka, 
by przy pomocy swego rozumu mógł poznać i zrozu-
mieć to Objawienie (por. KKK 217).  

Współcześnie wielu ludzi usiłuje zaprzeczyć 
temu, że prawda o Bogu jest prawdą pełną i obiek-
tywną. Słyszymy bowiem z różnych źródeł, że każdy 
ma swoją prawdę, która może zmieniać się w zależ-
ności od okoliczności. Takie myślenie jest niesłycha-
nie groźne, może bowiem w konsekwencji doprowa-
dzić do wielkich zbrodni, takich jak chociażby ludo-
bójstwo dokonane na narodach świata podczas II 
wojny światowej. Niemcy nie kierowali się wtedy 
objawioną przez Boga obiektywną prawdą o godno-
ści człowieka, lecz za prawdziwą uznali zbrodniczą 
ideologię wypracowaną przez twórców hitleryzmu. 
Nieprzypadkowo przeciwnik Boga, szatan, którego 
Biblia nazywa „ojcem kłamstwa” (J 8,44) wybrał 
oszustwo na metodę swej walki. Przez nie doprowa-
dził ludzi do zwątpienia w prawdziwość słów Boga 
oraz w Jego życzliwość i wierność względem czło-

wieka. Tak więc kłamstwo legło u podstaw grzechu 
pierwszych ludzi (por. KKK 215) i nadal czyni wiel-
kie spustoszenie w ludzkim życiu.  

3. Dlaczego Bóg objawił człowiekowi prawdę o 
sobie? Pismo Święte wyraźnie mówi, że uczynił to z 
miłości do ludzi (por. Pwt 4,37). Ta wielka miłość 
jest przez Biblię porównywana do miłości rodziciel-
skiej (por. Oz 11,1) i – jak naucza Katechizm – jest 
tak potężna, że zdolna jest wybaczyć nawet najwięk-
sze ludzkie niewierności (por. KKK 219). Szczytem 
tej miłości jest posłanie na świat i wydanie na śmierć 
za zbawienie ludzi Jednorodzonego Syna Bożego – 
Jezusa Chrystusa (por. KKK 219). Pismo Święte nie 
poprzestaje jednak na stwierdzeniu, że Bóg ukochał 
człowieka. Święty Jan pisze bowiem, że „Bóg jest 
Miłością” (J 4,8.16) Oznacza to, że Miłość – obok 
Prawdy – to drugie imię Boga.  Ten fakt ma dla nas 
chrześcijan określone konsekwencje. Nasze życie, 
polegające na naśladowaniu Boga i wypełnianiu Jego 
przykazań, powinno się opierać na prawdzie i miło-
ści. W relacjach z ludźmi nie wolno nam zatem po-
sługiwać się kłamstwem, zaś naczelną zasadą nasze-
go życia winno stać się przykazanie miłości Boga i 
bliźniego. Zgodnie z tym wskazaniem także prawda 
powinna zawsze służyć dobru człowieka. Nie wolno 
używać jej instrumentalnie w celu poniżenia czy 
zniszczenia kogokolwiek. Jednym słowem - w życiu 
chrześcijanina, podobnie jak w życiu Boga – prawda 
winna być nieustannie połączona z miłością. 

Czy z pełnym zaufaniem przyjmuję to wszystko, 
co Bóg objawił o sobie i o naszym zbawieniu? Czy w 
życiu staram się, jak nauczał Ojciec Święty Jan Pa-
weł II, „czynić prawdę w miłości?” 

4. Zapamiętajmy: Bóg jest samą Prawdą, zaś Jego 
słowa nie mogą mylić. On uzdolnił człowieka, by tę 
Prawdę poznał i zrozumiał. Bóg jest też samą Miłością. 
Dzięki Niej objawił człowiekowi prawdę o sobie i 
wydał swego Syna za zbawienie ludzi. Nauka o Bogu, 
który jest Prawdą i Miłością zobowiązuje nas do postę-
powania w zgodzie z tymi cnotami (por. KKK 215 nn). 

Ks. Adam Łach 
 
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html 

 
9. W związku z pogodą, prosimy pamiętać o właściwym ubiorze do kościoła. W progi Boże wejdź w godnym ubiorze. 

Ubiór świadczy o kulturze człowieka, pamiętajmy, że jest to świątynia i pewne rzeczy nie przystoją. Nie może to być 
strój krótki / krótkie spodnie, krótkie sukienki, dekolty /,nie może to być strój wyzywający czy powodujący rozprosze-
nia w modlitwie u innych. 

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


