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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 

 

16 X Św. Jadwiga Śląska, księżna, wdowa urodziła się w 1174 
(1179?) roku jako córka Bertolda IV hrabiego na Andechs 
(Bawaria).Otrzymała staranne wychowanie i wykształcenie 
w domu rodzinnym i u benedyktynek w Kitzingen. W trzynastym 
roku życia poślubiła Henryka i Brodatego, księcia Wrocławia, 
z którym miała siedmioro dzieci. W swoim życiu doświadczyła 
tajemnicy Krzyża. Przeżyła śmierć męża i prawie wszystkich 
dzieci. Jej ukochany syn, Henryk Pobożny poległ w bitwie 
z Tatarami pod Legnicą. Ostatnie lata spędziła w ufundowanym 
przez siebie klasztorze cystersek w Trzebnicy gdzie jej córka 
Gertruda była przełożoną. Zasłynęła z pobożności i czynów miło-
sierdzia. Wyczerpana surowym życiem mniszki, chociaż nie skła-
dała ślubów zmarła 15 października 1243 roku. Jej relikwie spo-
czywają w Trzebnicy. 

17 X Św. Ignacy Antiocheński, (+ok. 107) 
- następca św. Piotra na biskupstwie 
w Antiochii (Syria). W czasie prześladowa-
nia za cesarza Trajana został uwięziony 
i skazany na śmierć. Wysłano go do Rzy-
mu, aby tam rzucić na pożarcie dzikim 
zwierzętom. W drodze napisał siedem li-
stów do gmin chrześcijańskich Malej Azji, 
wyrażając w nich żarliwość wiary oraz głę-
boki pokój serca wobec czekającego go 
męczeństwa. Listy te są ważnym dokumen-

tem wiary pierwotnego Kościoła. Św. Ignacy, "Teoforos" - jak 
przedstawia się w pismach, zginał śmiercią męczeńską na arenie 
w Rzymie. Jego imię wymieniane jest w Kanonie rzymskim.  
20 X Św. Jan Kanty urodził się w 1390 roku w Kętach. Studio-
wał filozofię i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie 
później został profesorem. Pełnił funkcję kanonika i kustosza 
kolegiaty św. Floriana w Krakowie oraz przez krótki czas pro-
boszcza w Olkuszu. Był człowiekiem żywej wiary i głębokiej 
pobożności. Kilkakrotnie pieszo pielgrzymował do Rzymu. Przez 
całe życie kapłańskie powstrzymywał się od spożywania mięsa. 
Niezwykle pracowity przepisywał manuskrypty Odnalezione 
niedawno rękopisy liczą 18 000 stron (!). Słynął z wielkiego mi-
łosierdzia. Nie mogąc zaradzić nędzy wyzbył się nawet własnego 
odzienia i obuwia. Zmarł 24 grudnia 1473 roku. Beatyfikował go 
Innocenty XI (1680),kanonizował Klemens XIII ( 1767). Jego 
relikwie spoczywają w kościele św. Anny w Krakowie. 
Jest patronem Polski, archidiecezji krakowskiej, Krakowa. profe-
sorów, nauczycieli i studentów, szkół katolickich, "Caritasu".  

 
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. Tadeusz Filipiak, 
 Śp. Lucyna Skubińska , Śp. Zbigniew Staniszewski , Śp. Antoni Wrona 
Wieczny odpoczynek… 

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów 
na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wy-
bornych win, z najpożywniejszego mięsa, z naj-
wyborniejszych win. Zedrze On na tej górze za-
słonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i 
całun, który okrywał wszystkie narody; raz na 
zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze 
łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego 
ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą 
w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zau-
faliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym zło-
żyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z 
Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie 
na tej górze. 

Oto Słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY 
Po wieczne czasy zamieszkam u Pana 
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 Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian 
Bracia: Umiem cierpieć biedę, umiem też korzy-
stać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warun-
ków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cier-
pieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostat-

ku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. 
W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc 
udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego 
bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezu-
sie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu nasze-
mu chwała na wieki wieków. Amen. 

Oto Słowo Boże 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
przeniknie nasze serca swoim światłem,  
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego 
powołania. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus w przypowieściach mówił do arcyka-
płanów i starszych ludu: «Królestwo niebie-
skie podobne jest do króla, który wyprawił 
ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc 
swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na 
ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jesz-
cze raz inne sługi z poleceniem: 
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowa-
łem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta 
ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na 
ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: 
jeden na swoje pole, drugi do swego kupiec-
twa, a inni pochwycili jego sługi i zniewa-
żywszy, pozabijali. Na to król uniósł się 
gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytra-
cić owych zabójców, a miasto ich spalić. 
Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna 
wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie 
byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi 
i zaproście na ucztę wszystkich, których 
spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i spro-
wadzili wszystkich, których napotkali: złych 
i dobrych. I sala weselna zapełniła się bie-
siadnikami.                         Oto Słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 15 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 +Stefana i Halinę Kania, Irenę  
i Jana Męglewicz 
7.00 +Jadwigę i Feliksa Krysa 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Danutę Tokarską w 7 r.śm. i zm. z rodziny 
Tokarskich, Sienkiel, Wójtowiczów, Drączkowskich 
11.30  W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Franciszkę Kurowską w 20 r.śm. 
 
PONIEDZIAŁEK 16 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 + Adama Ostrowskiego i zm. z rodziny 
7.00 + Jana i Martę Kowalik 
7.00 + Teresę Prasał 
14.15 Pogrzeb: Krystyna Wysocka 
18.00 +Tadeusza Rockiego 
18.00 +Władysławę Borowiec w 2 r.śm. 
 
WTOREK 17 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 + Henryka Kwiatkowskiego w 5 r.śm.  
i rodziców Kwiatkowskich i Plewińskich 
7.00 + Katarzynę Spaleniak pp 
7.00 +Stanisława Spaleniak 
14.15. Pogrzeb Wiktoria Rydzewska 
18.00 W int. wynagradzająca za grzechy nasze, 
parafialne i narodowe jakimi obrażane jest Naj-
świętsze Serce Pana Jezusa i Serce Maryi. 
18.00 +Alinę Zwierzchowską pp 
 
ŚRODA 18 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 O Boże błog. i łaski dla Ks. Łukasza   
7.00 + Beatę Jędrasik w 14 r.śm i zm. z rodziny 
Jędrasików, Parzuchowskich i Ferenców 
18.00 Nowenna do MBNP 
18.00 +Józefa, Stanisławę, Jana Wandę Bereda, 
Stanisława i Marka Dziugieł 
 

CZWARTEK 19 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 O Boże błog. i łaski dla Łukasza  
Drzazgowskiego z racji imienin oraz  
za Józia i Tereskę Grzybowskich 
7.00 + Cecylię i Leona, Szczepana Tytkowskich 
7.00 +Stefana Chojnackiego w 16 r.śm., Helenę i 
Henryka Chojnackich 
18.00 +Mieczysława Dziubińskiego w 11 r.śm. i jego 
rodziców i braci 
 
PIĄTEK 20 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 +Józefę Wyrzykowską p.p  
7.00 + Jadwigę Zawartko p.p. 
7.00 + Danutę Lubelską p.p. 
18.00 Urszulę Bakun 
18.00 +Stanisława(m) Spaleniak 
 
SOBOTA 21 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 + Ryszarda Nesnera 
7.00 + Kamila Cieślaka 
7.00 +Kazimierza 37 rocz. śm. i Irenę Wiechowicz 
18.00 +Piotra Rzemek w 6 rocz. śm; 
18.00 +Jadwigę i Bolesława Kurowskich 
 
NIEDZIELA 22 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 +Władysława, Mieczysławę, Waldemara To-
bolczyk, Franciszka Bagińskiego i zm. z rodziny, 
Danutę i Jana Granoszewskich,  
Krzysztofa Kaczmarka 
7.00 O Boże błog. dla Anny i Waldemara w 25 rocz. 
ślubu, Annę i Krzysztofa Składanych w 14 r. ślubu 
8.30 + Halinę i Mieczysława Wiśniowskich 
10.00 + Irenę i Bolesława Iwańskich i Stefanię Ow-
czarską 
11.30 + Zdzisława Turczyńskiego w 5 rocz. śm.  
i zm. rodziców Komisarczyków i Turczyńskich 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Mariannę w 10 rocz. śm i Tadeusza Łabęda 

1. Dziś w godz.19.00 – 21.00 zapraszamy na modlitwę adoracyjną przed Chrystusem obecnym w Najśw. 
Sakram. 

2. Trwa dzisiaj zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, która ma na celu zatrzymanie zabi-
jania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się pod nim może każdy kto ukończył 18 lat. Potrzebny 
jest PESEL. 

3. W czasie zbiórki ofiar do puszek w niedzielę papieską zebrano 1650 zł.Za ofiary dziękujemy.. 
4. W kancelarii parafialnej przyjmujemy już intencje mszalne na rok 2018 ,a od jutra przyjmować już bę-

dziemy na wypominki jednorazowe, roczne oraz listopadową Mszę św. zbiorową. 
5. W przyszłą niedzielę taca będzie przeznaczona na misje. 
6. Pragniemy poinformować, że w przyszłym roku w lutym czekają nas dwa ważne wydarzenia  - Misje 

Św., oraz Nawiedzenie Kopi Cudownego obrazu M.B. Częstochowskiej. W związku z tym by móc te 
uroczystości przygotować w tym roku rozpoczniemy wizytę duszpasterską, czyli kolędę wcześniej. W 
tym roku rozpoczniemy kolędę 27 listopada, zaraz po niedzieli Chrystusa Króla. Prosimy o przekazywa-
nie tej wiadomości innym z dziękujemy za zrozumienie. 

MINISTRANCI  

Dzisiaj na Mszy św. o godz.11.30 kilku naszych mini-
strantów zostanie promowanych na wyższy stopień 
służby przy ołtarzu. Ministranci mają różne stopnie  
zaangażowania się w liturgię o czym świadczą różnice w 
strojach. Każdy stopień zbliża do pełniejszej służby 
Bogu i Kościołowi. Promowanym dziś ministrantom 
gratulujemy i życzymy coraz więcej darów Bożych. 

Stopnie Liturgicznej Służby Ołtarza  

Kandydat  - początkowy okres formacji. Przez 
ten czas chłopcy, którzy pragną zostać mini-
strantami noszą zielone szarfy, a na spotkaniach 
formacyjnych uczą się podstaw służenia oraz 
poznają modlitwy ministrantów. 

Choralista – zostaje się nim po uroczystym 
przyjęciu do grona ministrantów. Jego głów-
nym zadaniem jest dawanie znaków dzwonka-
mi, odpowiadania na wezwania kapłana oraz 
śpiewania. Na spotkaniach formacyjnych uczy 
się tych właśnie rzeczy, aby wykonywać swo-
ją posługę jak najlepiej. Oczywiście gdy nie 
obecni są starsi ministranci może służyć do 
ołtarza i podawać dary. Strój biała komża. 

Ministrant Światła – nosi świece pod-
czas procesji oraz na odczytywanie 
Ewangelii. Podczas spotkań formacyj-
nych zagłębia się w symbolikę światła. 
Bo przecież sam Chrystus nazywał 
siebie Światłością świata. Strój biała 
komża i biała sutanka. 
Ministrant Krzyża – odpowiedzialny 

jest za krzyż używany podczas wszelkich procesji. Oprócz 
procesyjnego wynoszenia dba również o jego wygląd. Nie 
może być nigdy zakurzony czy też zniszczony. Najważniej-
szym dniem posługi Ministranta Krzyża jest Wielki Piątek. 
Strój biała komża i zielona sutanka. 
Ministrant Księgi – odpowiedzialny 
jest za wszelkie księgi używane 
podczas nabożeństw i Eucharystii, 
czyli np. Mszał Rzymski, agendę 
liturgiczną, lekcjonarz czy też sam 
Ewangeliarz, który jest najważniej-
szą księgą liturgiczną. Podczas spo-
tkań uczy się podawania kapłanowi odpowiednich tekstów 
potrzebnych podczas liturgii. Strój biała komża i zielona 
sutanka. 
Ministrant Ołtarza – to bardzo ważna funkcja. Posługuję 
on podczas Eucharystii celebransowi podając dary. Musi 

znać miejsce przechowywania wszelkich naczyń liturgicz-
nych. Podczas spotkań formacyjnych poznaje naczynia oraz 
szaty liturgiczne. Troszczy się również oto, aby były ota-
czane odpowiednim szacunkiem. Dzieli się na: 
− Ministranci Kadzidła – jest ich zaw-

sze dwóch: 
− Turyferariusz – (od łac. turyfera) 

odpowiedzialny jest za kadzielnicę 
(trybularz): jej przygotowanie i 
utrzymanie w czystości; 

− Nawikulariusz – (od łac. naviculum) 
służy razem z turyferariuszem – 
niesie kadzidła w naczyniu, zwanym "łódką"; 

− Ministrant Wody – podaje kapłanowi wodę święcona 
podczas np. aspersji. 

− Ministrant Mitry i Pastorału (insygniarze lub kaperiusze) 
– ich zadaniem jest opieka nad mitrą i pastorałem, gdy 
obecny jest biskup. 

− Ministrant Ołtarza – posługuje przy naczyniach liturgicz-
nych; podaje chleb, wino i wodę do sprawowania Eucha-
rystii, usługuje kapłanowi, a przy udzielaniu wiernym 
Komunii świętej, przytrzymuje patenę pod Ciałem Pań-
skim, by jego partykuły nie spadły na ziemię. Strój biała 
komża i czerwona sutanka. 

Lektor – ustanowiony do czytania frag-
mentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem 
Ewangelii. Może również podawać intencje 
modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psał-
terzysty, może również wykonać psalm 
między czytaniami i śpiew przed Ewange-
lią. Strój biała alba. 
Ceremoniarz – dba o poprawny przebieg 
liturgii, przeprowadza próby asyst, podpowiada celebranso-
wi i to jeszcze nie wszystkie zadania. Jednym słowem jest 
najbardziej zaszczytna funkcja w Liturgicznej Służbie Ołta-
rza. Ceremoniarzem nie może zostać byle kto. Aby się nim 
stać należy przejść specjalne kursy oraz mieć zamiłowanie 
do liturgii. 
Wszystkich, którzy chcą zostać kandydatami na mini-
strantów prosimy, aby zgłaszali się do ks. Łukasza. 
Zbiórki ministrantów są w soboty o godz. 10.00  
(w pierwsze soboty miesiąca o godz. 13.30). 

7. W najbliższą środę, 18 października swoje imieniny będzie przeżywał Ks. Łukasz. Msza św. w  intencji soleni-
zanta będzie w środę o godz. 7.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Ks. Łukaszowi życzymy dużo Bożej 
mocy i łaski, darów Ducha św. Bożego błogosławieństwa, i wszelkiego dobra w życiu codziennym. Szczęść 
Boże. 

8. Dzisiaj w kościołach jest liczenie wiernych – mamy gorącą prośbę, by wychodzić w miarę wolno, by osoby 
liczące nas, mogły to spokojnie zrobić. 

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


