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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. 
 
 

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 państwowych; 
zaś w wakacje tylko po południu) 

 

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

 

18. IX Św. Stanisław Kostka, kleryk, urodził się 
28 grudnia 1550 roku w Rostkowie na Mazowszu. 
Był synem kasztelana zakroczymskiego. W wieku 
14 lat razem z bratem został wysiany do szkół jezu-
ickich w Wiedniu. Stanisław połączył naukę 
z życiem religijnym. W grudniu 1565 roku ciężko 
zachorował. Nagłe uzdrowienie przypisał Matce 
Bożej, do której miał wielkie nabożeństwo. Stani-

sław pragnął wstąpić do zgromadzenia jezuitów, ale nie mógł 
liczyć na pozwolenie rodziców. W sierpniu 1567 roku pieszo, 
w przebraniu, uciekł z Wiednia. Dotarł do Dyllingi w Bawarii 
(ok. 650 km) i zgłosił się do św. Piotra Kanizjusza. Ten wysłał 
go do Rzymu, gdzie św. Franciszek Borgiasz przyjął go 28 
października 1567 roku do nowicjatu. Swoim wzorowym ży-
ciem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe oto-
czenie. Mając 18 lat złożył śluby zakonne. Zmarł w sierpniu 
1568 roku, przepowiedziawszy swoją śmierć. Kult zrodził się 
natychmiast i spontanicznie. Beatyfikowany w 1670 roku. Ka-
nonizowany przez Benedykta XIII (1726). Relikwie Świętego 
spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. 
Św. Stanisław jest patronem Polski (od 1671 r.) i Litwy, archi-
diecezji łódzkiej i warszawskiej, diecezji chełmińskiej 
i płockiej, Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania, Warszawy; 
studentów oraz nowicjuszy jezuickich, a także polskiej mło-
dzieży. Św. Stanisławowi przypisuje się zwycięstwo Polski 
odniesione nad Turkami pod Chocimiem w 1621 roku. W tym 
dniu o. Oborski, jezuita, widział św. Stanisława w obłokach, 
jak błagał Matkę Bożą o pomoc. Król Jan Kazimierz przypisy-
wał orędownictwu Świętego zwycięstwo 
odniesione pod Beresteczkiem w 1651 r  
Por. http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=9 
 

23. IX Św. Pio z Pietrelciny  
IMIĘ: pochodzi z łaciny, znaczy „religijny, 
pobożny”. Francesco Forgione urodził się 
w Pietrelcinie w 1887 roku. Został kapucy-
nem w 1903 roku, obierając imię Pio. Wy-
święcony na kapłana w 1910 roku, za-
mieszkał w roku 1916 w klasztorze Matki 
Bożej Łaskawej w San Giovanni Rotondo. Prowadził tam in-
tensywną działalność charytatywną i apostolską, zasłynął jako 
cudotwórca i niestrudzony spowiednik. W 1918 roku otrzymał 
stygmaty, znak zjednoczenia z Męką Chrystusa. Zmarł w 1968 
roku, został kanonizowany w roku 2002 przez Jana Pawła II. 
Przedstawia się go w habicie kapucyńskim, często z zabanda-
żowanymi dłońmi. 
Por. :http://niezbednik.niedziela.pl/artykul/1669/Sw-Pio-z-Pietrelciny 

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. Katarzyna Spaleniak, Śp. 
Śp. Ryszard Maciejak, , Śp. ,Paweł Gościcki , Wieczny odpoczynek…  

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Mądrości Syracha 
Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma 
się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od 
Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pa-
mięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy 
błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. 
Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u 
Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miło-
sierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, 
jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich wła-
snych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w niena-
wiści, któż więc zyska dla niego odpuszczenie grze-
chów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań 
nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci, i trzy-
maj się przykazań! Pamiętaj o przykazaniach i nie 
miej w nienawiści bliźniego – o przymierzu Naj-
wyższego, i daruj obrazę! 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 
Błogosław, duszo moja, Pana, *  
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.  
Błogosław, duszo moja, Pana * i nie zapominaj o 
wszystkich Jego dobrodziejstwach. 
   On odpuszcza wszystkie twoje winy *  
i leczy wszystkie choroby.  
On twoje życie ratuje od zguby, *  
obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 
    Nie zapamiętuje się w sporze, *  
nie płonie gniewem na wieki.  
Nie postępuje z nami według naszych grzechów  
ani według win naszych nam nie odpłaca. 
   Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *  
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.  
Jak odległy jest wschód od zachodu, *  
tak daleko odsuwa od nas nasze winy. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian 
Bracia: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie 
umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy 
dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. 
I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po 
to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by 

zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. 
Oto Słowo Boże 

. 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajem-
nie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile 
razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini 
względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu 
odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz 
aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne 
jest królestwo niebieskie do króla, który chciał 
się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się 
rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był 
mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ 
nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go 
razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby 
dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł 
mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpli-
wość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad 
owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz 
gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współ-
sług, który mu był winien sto denarów. Chwycił 
go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” 
Jego współsługa padł przed nim i prosił go: 
„Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak 
nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, 
dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, wi-
dząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i 
opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. 
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: 
„Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, 
ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powi-
nieneś był ulitować się nad swoim współsługą, 
jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się 
gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopó-
ki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni 
wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie 
przebaczy z serca swemu bratu». 

Oto Słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 17 WRZESNIA 2017 
7.00 w Int. wynagradzająca za grzechy nasze, 
parafialne i narodowe jakimi obrażane jest Naj-
świętsze Serce Pana Jezusa i Serce Maryi. 
8.30  wypominki roczne 
10.00 + Marianny, Lucjana, Mariana i Eugeniu-
sza Bułka, Andrzeja Drwęckiego 
11.30  w int. niepełnosprawnych 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 +w 26 rocz. śm. Anny i 39 rocz. śm.  
Jana Wilczyńskich; 
PONIEDZIAŁEK 18 września 2017 
7.00 + Elżbiety Jaskowiak, Grażyny Wodyńskiej, 
Marianny Grzelak; 
7.00 + Haliny i Kazimierza Kwiatkowskich 
7.00 +Mariana Nercza, Jadwigę Grzybowską,  
Czesława Grzelaka i zm. z rodziny Nerczów  
i Grzelaków; 
18.00  + Leszka w 24 rocz. śm., Jadwigę,  
Zbigniewa Szyndlera; 
WTOREK 19  września 2017 
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich  
oraz Mariana Urbaniak 
7.00 + Elźbiety Weiss p.p 
7.00 + Czesławę w 3 rocz. śm. i Aleksandra  
Grudzyńskich; 
18.00 + Reginę i Ignacego Zielińskich i zm. z ro-
dziny  
18.00 + Józefa i Janinę, Feliksa, Ryszarda, Szcze-
pana, Henryka, Irenę, Halinę, Stanisławę i Barba-
rę Papis oraz dziadków Papisów i Pozorek, Ro-
mana Jaromina; 
 
 

ŚRODA 20 września 2017 
7.00  + Hieronima Pierzchała p.p 
7.00 + Stanisława Spaleniak p.p. 
13.30 + Danutę Lubelską - pogrzeb 
18.00 Nowenna do MBNP 
18.00 + Walerię i Józefa Janickich; 
CZWARTEK 21 września 2017   
7.00 + Annę, Hipolita, Jadwigę i Józefa Szatraj 
18.00  o Boże błogosławieństwa dla Mariusza  
i Elżbiety w rocz. ślubu. 
PIĄTEK 22 września 2017  
7.00  o Boże błogosławieństwo i miłosierdzie  
dla Tomasza i Ani 
18.00 + Janinę i Stanisława Miętek 
18.00 + Wiesława Osuchowskiego p . p. 
SOBOTA 23  września 2017 
7.00 + Stanisława Kurowskiego p.p 
7.00 + Stanisława Spaleniak. 
18.00 + Stefana Traczyka i Piotra Bieleckiego 
18.00 + Stanisławę i Franciszka Dębskich, Fran-
ciszkę i Stanisława Groszkowskich 
NIEDZIELA 24 WRZESNIA 2017 
7.00  + Hannę Tobolczyk w 5 r.śm. 
8.30   + Jerzego Ancerowicza, Teresę i Jerzego  
Jędrzejczak, zm. z rodziny Woźniak, Ancerowicz 
i Jędrzejczak; 
10.00 + Adama, Genowefę, Edwarda Rockich,  
Czesława, Michalinę, Ryszarda, Andrzeja Ciepie-
lewskich, Henryka Majewskiego; 
11.30 + Barbarę Antosiewicz w 2 rocz. śm.  
i zm. z rodziny 
13.00 ZA PARAFIAN   ODPUST PARAFIALNY 
18.00 +Stanisława, Irenę, Mirosława, Adama i 
Mariusza Dąbrowskich; 

1. Dziś III niedziela miesiąca. Zapraszamy na modlitwę adoracyjną przed Najśw. Sakramentem w godz.19.00 – 
21.00. 

2. Również dzisiaj rozpoczyna się cykl konferencji przed ślubnych. Spotkania będą się odbywały w niedziele o 
godz.19.00 w Saliz przy kancelarii. 

3. W środę 20 września o godz. 17.30 będzie próba sypania kwiatków dla bielanek i dziewcząt, które chciały by to 
robić. Prosimy o kwiatki do sypania na procesję. 

4. W przyszłą niedzielę 24 września będziemy przeżywać uroczystość odpustową ku czci Św. Michała Archanioła. 
Suma odpustowa z procesją o godz.13.00.Zapraszamy. 

5. Dzisiaj jest już ostatni dzień zapisywania się do sakramentu Bierzmowania. Spotkanie z kandydatami do sakra-
mentu bierzmowania i ich rodzicami w sobotę 23 września o godz.17.00 w kościele. Obecność obowiązkowa.. 

6. Od dnia 29 września / piątek / będziemy przyjmować zapisy intencji mszalnych na rok 2018. 
7. Spotkania dla ministrantów i kandydatów na ministrantów w soboty o godz. 10.00. 
8. Skauci Europy zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 9 do 16 lat oraz rodziców na rozpoczęcie nowego roku 

pracy. Spotkamy się w sobotę  23 września na Mszy św. o godz. 18.00. Po niej będzie możliwość spotkania i 
rozmowy. 

9. Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Do granic” Polski, która polega na otoczeniu modlitwą różańcową 
naszej Ojczyzny na jej granicach 7 października. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapisy u Pań z kółek różań-
cowych. 

10.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej . 

 WIADOM OŚCI  DIECEZJ ALNE  

Drodzy Diecezjanie, 
W miniony czwartek Papież Franciszek mia-
nował biskupem koadiutorem naszej diecezji 
Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Romualda 
Kamińskiego, dotychczasowego biskupa po-
mocniczego diecezji ełckiej. Będzie on wspo-
magał mnie w zarządzaniu diecezją, do czasu 
mojego przejścia na emeryturę. 
Pod koniec listopada tego roku, skończę 75 
lat, osiągając tym samym wiek emerytalny. 
Zgodnie z przepisami prawa kościelnego zło-
żę na ręce Papieża rezygnację z pełnionego 
urzędu pasterza diecezji. Po przyjęciu mojej 
rezygnacji przez Stolicę Apostolską biskup 
koadiutor automatycznie, z mocy prawa, sta-
nie się biskupem diecezji Warszawsko-
Praskiej. 
W imieniu duchowieństwa i wszystkich wier-
nych pragnę wyrazić radość z nominacji Bi-
skupa Romualda Kamińskiego na mojego 
następcę. 
Ksiądz Biskup zna naszą diecezję, gdyż przez 
13 lat pracował na stanowisku kanclerza kurii 
Warszawsko-Praskiej i dał się poznać jako 
kapłan gorliwy, życzliwy i kompetentny. Od-
dany w służbie Bogu, ludziom i Kościołowi. 
Jego powrót do Warszawy zapewnia harmo-
nijne przekazanie pasterzowania diecezją. 
Zachęcam wszystkich diecezjan do modlitwy 
w intencji naszego Kościoła lokalnego oraz 
jego pasterzy. Wszystkim z serca błogosła-
wię. 

∗ Abp Henryk Hoser SAC 
Biskup Warszawsko-Praski 

 
 
Bp Romuald Kamiński biskupem koadiu-
torem Diecezji Warszawsko-Praskiej 
 
Jego Ekscelencja Romuald Kamiński urodził 
się 7 lutego 1955 w Janówce. Ukończył Wyż-
sze Metropolitalne Seminarium Duchowne 
w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 7 

czerwca 1981 roku z rąk bp. Jerzego Modze-
lewskiego. Jest magistrem teologii w zakresie 
patrologii. 
W latach 1981-1983 pracował w Parafii Mat-
ki Bożej Królowej Polski w Otwocku, skąd 
powołano go do posługi Administratora Do-
mu Arcybiskupów Warszawskich i referenta 
w Sekretariacie Prymasa Polski. Te funkcje, 
wraz z posługą kapelana Prymasa Polski Kar-
dynała Józefa Glempa pełnił do 1992 roku. 
W 1992 roku, po utworzeniu Diecezji War-
szawsko-Praskiej został kanclerzem Kurii 
biskupiej nowopowstałej Diecezji. Wchodził 
w skład kolegium konsultorów i rady kapłań-
skiej. W 1998 roku został podniesiony do 
godności Kapelana Jego Świątobliwości. 
8 czerwca 2005 roku Ojciec Święty Benedykt 
XVI mianował go biskupem pomocniczym 
diecezji Ełckiej. Konsekrację biskupią przyjął 
z rąk arcybiskupa Józefa Kowalczyka, bisku-
pa Jerzego Mazura oraz biskupa Kazimierza 
Romaniukia 23 czerwca 2005 roku 
w Katedrze Ełckiej. Jako motto posługi bi-
skupiej wybrał słowa Sub Tuum praesidium 
(Pod Twoją obronę). 
W ramach Konferencji Episkopatu Polski Bp. 
Romuald przewodniczył Zespołowi ds. Kon-
taktów z Konferencją Episkopatu Litwy, był 
delegatem ds. Dialogu Katolików 
i Muzułmanów oraz członkiem Komisji ds. 
Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rady 
ds. Rodziny, Rady ds. Dialogu Religijnego 
i Zespołu ds. Kontaktów 
z Przedstawicielami Ko-
ścioła Greckokatolickiego 
na Ukrainie. 
 
 
 
 
 
Bp Romuald Kamiński  


