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29 IX ( w naszej Diecezji Warszawsko Praskiej przenoszone na inny dzień)  
Św. Gabriel archanioł, po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem 
w Księdze Daniela (8,15-26); (9,21-27). W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1,11-20) 
przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny 
syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego (Łk 
1,26-31). Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem 
Świętej Rodziny Przychodził w snach do Józefa (Mt 1,20-24); (Mt 2,13); (Mt 2,19-
20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22,43) oraz zwiastunem przy 
zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28,5-6) i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 
1,10).Patron dyplomatów, filatelistów, posłańców, pocztowców, radia i telewizji, 
telekomunikacji. 
Św. Michał archanioł. W chrześcijańskiej tradycji pierwszy i najważniejszy spo-
śród aniołów (Dn 10,13); (Dn 12,1); (Ap 12,7 nn). Obdarzony przez Boga szczegól-
nym zaufaniem i kluczami do nieba. Stoczył walkę z Lucyferem i zbuntowanymi 
aniołami, którzy stali się szatanami. W Apokalipsie prowadzi anielskie zastępy do 
zwycięskiego boju ze smokiem - szatanem i jego sługami. Anioł sprawiedliwości 
i sądu, łaski i zmiłowania. Według Orygenesa zanosi do Boga ludzkie modlitwy. 
Jako "praepositus paradisi" ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. W Biblii pro-
tektor Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego 
opiekuna. Patron zakonów: michalitek, michalitów; Świętego Cesarstwa Rzymskie-
go, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Małopolski; diecezji łom-
żyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta; mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, 
szlifierzy, złotników, żołnierzy. Także patron dobrej śmierci. 
Od 1884 r. - roku niezwykłej wizji różańcowego papieża Leona XIII - znana była 
w Kościele modlitwa do św. Michała Archanioła. Współcześnie wielu ludzi odma-
wiają w intencji papieża Jana Pawła II: "Patronie Kościoła powszechnego 
i szczególny opiekunie Stolicy Apostolskiej, św. Michale Archaniele, błagam cię 
z żywą wiarą i ufnością w twą przyczynę: racz bronić i strzec... okaż się wielkim 
stróżem Kościoła w tych czasach, kiedy napastuje go rozzuchwalona bezbożność... 
Nie pozwól, aby triumfowała nienawiść. Broń sam swym mieczem zwycięskim 
Stolicę Piotrową, spiesz jej z pomocą w każdej potrzebie, zwiąż jak najsilniej serca 
wszystkich wiernych z ośrodkiem katolickiego świata". 
Św. Rafał archanioł. Przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym 
z "siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pań-
ski" (12,15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Aza-
riasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii 
swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza 
demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Św. Rafał archanioł 
ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stró-
ża. Patron aptekarzy, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinie-
rów, wędrowców, żeglarzy. 
  1 X Maria Franciszka Teresa Martin urodziła się w Alençon (Normandia) 
w 1873 roku, jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii. Kiedy miała 4 lata, umarła jej 
matka. Wychowana w pobożnej rodzinie chrześcijańskiej i w internacie benedykty-
nek w Lisieux, w piętnastym roku życia - za osobistą dyspensą Leona XIII - wstąpi-
ła do klasztoru karmelitanek. Tam otrzymała imię Teresy od Dzieciątka Jezus. 
W zakonnym życiu zadziwiała jej dojrzałość duchowa. Starała się doskonale speł-
niać wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości 
"małą drogą dziecięctwa Bożego". W 1890 roku złożyła śluby W trzy lata później 
została mistrzynią nowicjuszek. Widząc, że miłość Boga jest zapomniana, oddała 
się Bogu jako ofiara za zbawienie świata. Swoje przeżycia i cierpienia opisała 
w księdze "Dzieje duszy". Zmarła na gruźlicę 30 września 1897 roku, zapowie-
dziawszy: "Chcę, przebywając w niebie, czynić dobro na ziemi. Po śmierci spuszczę 
na nią deszcz róż". Beatyfikował ją Pius XI w 1923 roku, kanonizował w dwa lata 
później.  
Por. http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=9 
 

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. Jadwiga Zawartko , Śp. Józefa Wyrzykowska, Śp. Danuta Lubelska, Śp. Jaro-
sław Malczyk, Śp. Irena Kwiecińska, Wieczny odpoczynek…  

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzy-
wajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny 
porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje 
knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się 
nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny 
jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są my-
ślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami 
– mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, 
tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli 
moje – nad myślami waszymi. 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają 
    Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *  
i na wieki wysławiał Twoje imię.  
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *  
a wielkość Jego niezgłębiona. 
    Pan jest łagodny i miłosierny, *  
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.  
Pan jest dobry dla wszystkich, *  
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 
    Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych 
drogach * i łaskawy we wszystkich swoich dzie-
łach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzy-
wają, * wszystkich wzywających Go szczerze. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian 
Bracia: Chrystus będzie uwielbiony w moim 
ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla 
mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to 
zysk. Jeśli zaś żyć w ciele – to dla mnie owocna 
praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powie-
dzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę 
odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lep-
sze; pozostawać zaś w ciele – to bardziej ko-
nieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie 
się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. 

Oto Słowo Boże 
. 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Otwórz, Panie, nasze serca,  
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą 
przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne 
jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym 
rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. 
Umówił się z robotnikami o denara za dzień i 
posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około go-
dziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na 
rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy 
do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam 
wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około 
godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. 
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał 
innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie 
cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo 
nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do 
winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właści-
ciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotni-
ków i wypłać im należność, począwszy od ostat-
nich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około 
jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy 
więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dosta-
ną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy 
go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: 
„Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś 
ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spie-
kotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: 
„Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o 
denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i 
odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo 
jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, 
co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja 
jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a 
pierwsi ostatnimi». 

Oto Słowo Pańskie. 
 
 



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 Ciepielewskich, 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; 
 
PONIEDZIAŁEK 25 września 2017 
7.00 + Jana Wilczyńskiego pp. 
7.00 + Stanisława(m) Spaleniak pp. 
18.00  + Cecylię, Józefa, Eugeniusza Stefana 
Mamaj, Józefę Andrzeja Wdowiarskich, Ludwi-
kę i Andrzeja Sojka, Katarzynę i Piotra Chudy 
18.00 +Mariannę Feliksa Jerzego Łapińskich 
 
WTOREK 26  września 2017 
7.00 + Krystynę Wawrzonkiewicz pp. 
7.00 + Sabinę Fabisiak 
18.00 + Leokadię Angielczyk  
18.00 + Makarego Markowskiego w 24 r.śm. 
 
ŚRODA 27 września 2017 
7.00  + Elżbietę Chodzińską w 3 r.śm. 
7.00 + Teresę Bieniek  p.p. 
18.00 Nowenna do MBNP 
18.00 + Ewę Szczerbińską 

 
CZWARTEK 28 września 2017   
7.00 + Władysława i Mariannę Bińczyk 
7.00 + Ewę Kędra pp.; 
 
18.00  Halinę Franciszka Szafran i zm z rodziny 
 
PIĄTEK 29 września 2017  
7.00  +Michała Trojanowskiego 
7.00  +Genowefę i Wojciecha Marciniak, Anto-
niego, Juliannę Władysława i Helenę Skotaków  
18.00 + Michalinę Klemensa Frączak ich  
dzieci i wnuków 
18.00 + Leokadię i Jana Kwiatkowskich  
 
SOBOTA 30  września 2017 
7.00 + Bronisławę i Bolesława Rokickich 
7.00 + Zofię Sosińską w 1 r.śm 
18.00 + Feliksa Szpygiel w 4 r.śm. 
18.00 + Zofię Sosińską w 1 r.śm 
 
NIEDZIELA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 
7.00  W INT. Żywego różańca 
8.30   + Ewę Kowalczyk 
10.00 + Anielę, Stanisława, Mieczysława Eugeniu-

sza Rudzików, Józefę Ignacego Fus 
11.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej dla Alicji i Tadeusza w  45 r. ślubu. 
dla ich dzieci i wnuków 
13.00 ZA PARAFIAN    
18.00 +Teresę Jarzyna 

1. Dziś uroczystość odpustowa ku czci św. Michała Archanioła – patrona naszej Parafii. 
Uroczysta suma z procesją o godz.13.00.Zapraszamy. 

2. Po Mszy św. wieczornej o godz.19.0,w salce przy kancelarii, kolejne spotkanie z cyklu 
konferencji dla narzeczonych. 

3. Od dnia 29 września / piątek / będziemy przyjmować zapisy intencji mszalnych na 
2018 rok. 

4. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy październik- miesiąc modlitwy różańcowej. Porzą-
dek nabożeństw jest następujący; w niedziele o godz. 17.15., w dni powszednie rów-
nież o godz.17.15. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, a tych, któ-
rym trudniej jest dotrzeć do kościoła, prosimy o wspólne odmawianie różańca w do-
mach. 

5. Przyszła niedziela to I niedziela miesiąca, ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na 
potrzeby parafii. 

6. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w niedzielę 1 października po Mszy św. o 
godz. 10.00. Przynośmy wypełnione deklaracje. Obecność obowiązkowa. 

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

Z KAT ECHIZM U  

KATECHEZA 19:  
Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny 

1. Czy można w ludzkim życiu być jednocześnie 
sprawiedliwym i miłosiernym? Wielu rodzicom kraje 
się serce, kiedy sprawiedliwie chcą ukarać dziecko, 
które przecież kochają. Także w życiu społecznym 
nie jest łatwo pogodzić sprawiedliwość i miłosier-
dzie. Trudność ta dotyczy także myślenia o Bogu. 
Niektórzy ludzie wyobrażają Go sobie jako surowe-
go sędziego, który bezlitośnie karze za grzechy. Inni 
- dzisiaj pewnie liczniejsi – liczą na Jego miłosier-
dzie, wyrozumiałość i przebaczenie. 

2. Bóg pomógł nam przezwyciężyć tę trudność 
poprzez objawienie prawdy o Sobie. W Starym Te-
stamencie Naród Wybrany od początku doświadczał 
miłości i współczucia Boga (por. Iz 63,9). Bóg za-
warł z ludźmi przymierze, sprawiedliwość nakazy-
wała więc wykonanie Jego woli. Z drugiej strony 
nawet zerwanie przymierza ze strony ludzi nie koń-
czy się gniewem Bożym. Bóg - „Ten, Który Jest” - 
przedstawia się zarazem Mojżeszowi jako 
„miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i 
wierność” (Wj 34,6) (por. KKK 210). 

U źródeł połączenia sprawiedliwości i miłosier-
dzia w Bogu leży to, że On stworzył świat i człowie-
ka. Dlatego za wszelką cenę chce ocalić swoje dzie-
ło, nawet, gdy nie jest ono posłuszne Jego polece-
niom. Tylko Bóg, znając do głębi nasze słabości, 
może nas w pełni sprawiedliwie osądzić. Ofiaruje 
każdemu swoje miłosierne przebaczenie. To ciągłe 
darowanie się Boga człowiekowi nazywa się miło-
sierdziem i jest najwspanialszym przymiotem Stwór-
cy i Odkupiciela. Gdy jednak człowiek je odrzuci, 
wtedy Panu Bogu pozostaje jedynie wydanie spra-
wiedliwego wyroku. 

3. W Starym Testamencie Bóg objawia się jako 
sprawiedliwy, ale litujący się nad grzesznym czło-
wiekiem. Pełnia tej postawy została objawiona w 

Jezusie Chrystusie. Przyszedł On do ludzi potrzebu-
jących ratunku. Odsłaniając obraz Boga prawdziwe-
go, pokazał bogactwo Jego miłosierdzia w przypo-
wieściach: o synu marnotrawnym, o miłosiernym 
Samarytaninie, o dobrym pasterzu szukającym zagu-
bionej owcy. Przyjął śmierć krzyżową, która osta-
tecznie objawiła bogactwo Bożego miłosierdzia (por. 
Ef 2, 4; KKK 211). W krzyżu Jezusa Chrystusa uka-
zała się sprawiedliwość „na miarę Boga”, jak napisał 
Ojciec Święty Jan Paweł II. Objawia ona Boga jako 
Ojca, który jest zawsze wierny w swojej miłości do 
człowieka (por. KKK 219-220). Jego zmartwych-
wstanie pokazało, że ludzkie naśladowanie miłosier-
dzia Bożego, a więc życie bez przemocy, realizacja 
wskazań z Kazania na Górze nie są marzeniami, ale 
przynoszą konkretne owoce. Chrześcijanin może z 
nich korzystać szczególnie poprzez dojrzałe uczest-
nictwo w Eucharystii, w sakramencie pokuty oraz 
przez praktykowanie miłosierdzia względem bliź-
nich. Niezwykłą pomocą w zrozumieniu Bożego 
miłosierdzia stało się objawienie Jezusa Miłosierne-
go świętej siostrze Faustynie.  

Czy wierzymy w Boga, który jest jednocześnie 
sprawiedliwy i miłosierny? Czy chętnie spotykamy 
się z miłosiernym Bogiem w sakramencie pojedna-
nia? Czy nie popełniamy grzechów, zuchwale licząc 
na to, że Pan Bóg i tak je odpuści? Czy jesteśmy 
wobec bliźnich miłosierni, przebaczając ich przewi-
nienia oraz dzieląc się z potrzebującymi? 

4. Zapamiętajmy: W jednej z głównych prawd 
wiary wyznajemy, że „Bóg jest sędzią sprawiedli-
wym, który za dobre wynagradza, a za złe karze”. 
Boża sprawiedliwość nie wyklucza jednak miłosier-
nego przebaczenia ludzkich niewierności. Może z 
niego skorzystać każdy, kto porzuci zło i nawróci się 
do Boga. 

Ks. Ireneusz Mroczkowski 
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html 

29 IX  ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI KATEDRALNEJ W WARSZAWIE  

W tym tygodniu 29 września przypada kolejna rocznica konsekracji 
naszej katedry warszawsko praskiej. Od ponad wieku kościół 
św. Floriana wpisany jest w krajobraz prawobrzeżnej Warszawy Pragi. 
Od blisko dziesięciu lat jest centrum życia religijnego powstałej w 1992 
roku diecezji warszawsko praskiej. Każda świątynia katolicka po etapie 
budowy przeżywa wielką uroczystość konsekracji, przeznaczenia jej 
do publicznego kultu i podkreślenia, że jest ona miejscem uświęconym 
przez Boga. Taki moment kościół św. Floriana przeżywał 29 września 
1901 roku.  


