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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. 
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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) 

9 XI Poświęcenie Bazyliki Laterańskiej 
Święto upamiętnia poświęcenie pierwszej katedry na świecie. Budowla 
sakralna, umieszczona obok pałacu na Lateranie, w IV wieku stała się 
oficjalną siedzibą papieża, pierwotnie była poświęcona Boskiemu Zbawi-
cielowi. Budowano ją od 315 roku z woli cesarza Konstantyna, a konse-
krował ją papież Sylwester w 324 roku. Po pożarach w XIV wieku i jej 
porzuceniu w następstwie schizmy zachodniej, bazylika została odbudo-
wana i poświęcona świętym Janowi Chrzcicielowi i Janowi Ewangeliście. 
Jako kościół- matka Rzymu był miejscem posiedzeń pięciu wielkich 
soborów powszechnych. 
11 XI Św. Marcin z Tours 
OPIEKUN: żołnierzy, krawców, karczmarzy, żebraków i hotelarzy. 
IMIĘ: pochodzi z łaciny i znaczy „poświęcony Marsowi”. 
Urodził się w Panonii około 315 roku. Wstąpiwszy na drogę kariery woj-
skowej, nawrócił się na chrześcijaństwo. Stacjonując w okolicach 
Amiens, podarował pewnemu ubogiemu połowę swego płaszcza, a na-
stępnej nocy śnił mu się Jezus, który miał ją na sobie. To widzenie spra-
wiło, że poprosił o zwolnienie ze służby wojskowej i przyjął chrzest. 
Został biskupem Tours, wybrany przez duchowieństwo i lud. Zmarł w 
Candes w 397 roku. Jest przedstawiany jako żołnierz na koniu, w mo-
mencie odcinania swego płaszcza, by podarować go ubogiemu. 
Por. http://niezbednik.niedziela.pl/\ 
 
 

    
 
 
 
 
 
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH W CZYĆCU CIERPIĄCYCH! 
Kościół zachęca do modlitwy i ofiarowywania odpustów za zmarłych – za oso-
by nam znane lub nie. Przez taki dar sam ofiarodawca zyskuje dla siebie odpust 
zupełny w godzinie swojej śmierci. Św. Jan Paweł II w listopadzie 2003 roku 
powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet 

jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostat-

niego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba” .     Dusze w czyśćcu oczyszczają 
się poprzez cierpienie. Same dla siebie już nic zrobić nie mogą. W Dzienniczku 

św. s. Faustyny czytamy: „Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla 
siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą” (Dz. 20). Dusze czyśćcowe są 
jak żebracy, którzy błagają nas o „jałmużnę ducha”. Trudno jest nam usłyszeć 
ich wołanie o pomoc, a często nawet uwierzyć w ich istnienie – w to, że nadal 
żyją, choć już w innej rzeczywistości. A one są, czasami bardzo blisko nas, 
i proszą o pomoc. Ojciec Pio był przekonany, że dusze, za które się ktoś modli 
na ziemi, odwdzięczają się niezmiernie, wstawiając się za tymi osobami przed 
Panem. W rozmowie z jednym z zaprzyjaźnionych polityków włoskich powie-
dział: „Musimy modlić się za dusze w czyśćcu. To niewiarygodne, co one mogą 
uczynić dla naszego duchowego dobra, z wdzięczności dla tych na ziemi, którzy 
pamiętają o modlitwie za nie”. Znając niezmierzone cierpienia tychże dusz oraz 
ogromną wartość modlitwy wstawienniczej, polecał swoim duchowym dzie-
ciom: „Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Musimy opróżnić czyściec. 
Wszystkie dusze muszą być uwolnione”. Co zmarłym najbardziej pomaga? 
W ich intencji Msza św., różaniec, wypominki i inne modlitwy, odpusty, jał-
mużna, post, dobre uczynki, przyjmowane cierpienia i umartwienia. 
Por. : http://prasa.wiara.pl/doc/1011253.Jak-pomagac-duszom-czysccowym 
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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. Władysława Biernacka, Śp. Ryszard Tomaszewski Wieczny odpoczynek…  

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Malachiasza 
Pan Zastępów mówi: «Ja jestem potężnym Kró-
lem, a imię moje wzbudzać będzie lęk między 
narodami. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się 
następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie 
weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać 
cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to 
rzucę na was przekleństwo. 
Zboczyliście z drogi, wielu pozbawiliście nauki, 
zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan Za-
stępów. A więc z mojej woli jesteście lekceważe-
ni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, 
ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronni-
czo udzielacie pouczeń. 
Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie 
stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy 
jeden drugiego, znieważając przymierze naszych 
przodków?» 

Oto Słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie 
Panie, moje serce się nie pyszni *  
i nie patrzą wyniośle moje oczy.  
Nie dbam o rzeczy wielkie *  
ani o to, co przerasta me siły. 
Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie 
Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. †  
Jak dziecko na łonie swej matki, *  
jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.  
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *  
teraz i na wieki. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tesaloniczan 
Bracia: Stanęliśmy pośród was pełni skromności, 
jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dzieć-
mi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieli-
śmy wam dać nie tylko Bożą Ewangelię, lecz 
nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam 
drodzy. Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i 
trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z 
was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosili-

śmy Ewangelię Bożą. Dlatego nieustannie dzię-
kujemy Bogu, bo gdy przejęliście słowo Boże, 
usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo 
ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę – jako 
słowo Boga, który działa w was, wierzących. 

Oto Słowo Boże 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Jeden jest Ojciec wasz w niebie  
i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus przemówił do tłumów i do swych 
uczniów tymi słowami: «Na katedrze Moj-
żesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co 
wam polecą, lecz uczynków ich nie naśla-
dujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. 
Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i 
kładą je ludziom na ramiona, lecz sami pal-
cem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe 
uczynki spełniają w tym celu, żeby się lu-
dziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie 
i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią za-
szczytne miejsca na ucztach i pierwsze krze-
sła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano 
na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. 
A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, 
albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy 
wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na 
ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden 
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie 
chciejcie również, żeby was nazywano mi-
strzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, 
Chrystus. Największy z was niech będzie 
waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyż-
szony». 
                                             Oto Słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 5 LISTOPAD 2017 
7.00  W INTENCJI Żywego Różańca 
8.30 + Karolinę w 15 rocz. śmierci, Józefa w 
30 rocznicę śmierci, Wiśniewskich, Edwarda 
Kowalewskiego w 40 rocz. śmierci, zm. z ro-
dziny Piaseckich i Wiśniewskich; 
10.00  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 
Danuty Bonk z okazji 90 rocznicy urodzin; 
11.30 + Jana i Lucynę Stromeckich 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00  Wypominki 
 
PONIEDZIAŁEK 06 LISTOPAD 2017 
7.00  + Tadeusza Bieńkowskiego 
7.00 + Józefa Brodowskiego w 19 r. śm. 
7.00  za wszystkich zmarłych z rodziny 
18.00  Wypominki 
 
WTOREK  07 LISTOPAD 2017 
7.00 + Janinę Misiara p.p. 
7.00  + Stanisława Spaleniak 
7.00 + Danutę Wróblewską p.p. 
18.00  Wypominki 
 
ŚRODA 08 LISTOPAD 2017 
7.00+ Waldemar Szopniewski 
7.00 + Danutę Pniewską p.p. 
7.00 + Zbigniewa Staniszewskiego p.p. 
18.00 Wypominki 
 
CZWARTEK 09 LISTOPAD 2017 
7.00+ Jadwigę Ostrowską i zm. z rodziny 
7.00  W podziękowaniu za otrzymanie emery-

tury i prośba o dalsze szczęśliwe życie; 
7.00 + Annę Podgórską w 1 r. śm 
18.00 Wypominki 
 
PIĄTEK 10  LISTOPAD 2017 
7.00 + Tadeusza Filipiak p.p. 
7.00 + Lucynę Skubińską p.p. 
7.00 + Krzysztofa Banach w 17 r. śm.,  
Mirosława Banach, Tadeusza, Danutę  
i Wiesława Burkackich; 
18.00  Wypominki 
 
SOBOTA  11 LISTOPAD 2017 
7.00 + Marcina Jankowskiego 
7.00 + Joannę w 3 r. śm. i Bogumiła  
w 23 rocz. śm. Siudej 
7.00  Henryka Gronek w 5 rocz. śm 
10.00 Msza św. w int. Ojczyzny 
18.00  Wypominki 
 
NIEDZIELA 12 LISTOPAD 2017 
7.00  W INTENCJI  Różańca Fatimskiego 
8.30 + Jana w 8 rocz. śm, Genowefę  
Kozińskich 
10.00  + za zmarłych rodziców  
Wyrzykowskich, Mariannę, Zofię,  
Eugenię i Kazimierza Wyrzykowskich  
i Jerzego Rudnickiego 
11.30 + Janinę w 13 rocz. śm.  
i Władysława Rucińskich 
13.00 ZA PARAFIAN 
16.00 + Stefana i  Stanisławę Mendreckich 
18.00  Wypominki 

1. Dziś I Niedziela miesiąca – o godz.17.30 zapraszamy na nabożeństwo Adora-
cyjne. 

2. W sobotę / 11 listopada / przypada 99 rocznica odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Z tej racji zapraszamy na uroczystą Mszę św. w tym dniu o 
godz.10.00 z udziałem władz miasta. Msze św. w tym dniu   o godz.7.00 , 10.00 
i 18.00. 

3. W przyszłą niedziele 12 listopada o godz.16.00 będzie Msza św. dla dzieci kl. 
III, które przygotowują się do I Komunii św. Obecność obowiązkowa. 

4. Za tydzień będziemy przeżywać dzień modlitwy i łączności z kościołem prze-
śladowanym pod hasłem „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Zbiera-
ne będą ofiary do puszek na pomoc dla nich. 

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

M SZA ŚW.  POM OCĄ DLA ZM ARŁYCH  

Msza św. skraca bardzo cierpienia czyśćcowe  
i od nich nas zachowuje 

Czy po łasce dobrej śmierci nie jest najbardziej pożądania 
godna łaska dostania się jak najprędszego do nieba, nie 
przechodząc przez czyściec lub zatrzymując się w nim 
bardzo krótko? Otóż wszyscy Święci są tego zdania, iż 
Msza św. jest najpewniejszym środkiem do otrzymania od 
Boga łaski tak drogocennej. To też ten wielki sługa Boży 
św. Jan z Avili, zapytany u schyłku swego życia, gdy stał 
już nad grobem, co pragnie jego serce, co chce, by po 
śmierci mu było uczynione, odrzekł: "Msze św., Msze św., 
Msze św.!" Św. Anzelm twierdzi jasno, że jedna Msza św., 
wysłuchana lub odprawiona, za duszę naszą jeszcze za 
życia, więcej nam przyniesie korzyści, niż wiele Mszy św., 
odprawionych po śmierci. 
* * * 
Św. Leonard opowiada, iż pewien bogaty kupiec z Genui 
umarł, nie zostawiwszy żadnego zapisu na Mszę św. za 
swoją duszę. Wszyscy dziwili się bardzo, jak mógł czło-
wiek tak bogaty, pobożny i litościwy, okazać się tak okrut-
nym względem siebie samego. Po pogrzebie znaleziono 
książeczkę, z której się przekonano,, iż za życia jeszcze 
myślał o duszy swojej i o jej dobro, gdyż kazał odprawić za 
siebie przeszło dwa tysiące Mszy św. i na zakończenie 
umieścił następujące zdanie: "Kto chce własnego dobra, 
niech się za życia zabezpieczy i nie ufa tym, których po 
swej śmierci zostawi na ziemi". Św. Leonard po przytocze-
niu owego zdarzenia, woła on także: "Msze, Msze św." i z 
rękoma złożonymi napomina nas, mówiąc, że tylko pod 
tym warunkiem możemy żywić w sercu naszym nadzieję 
pójścia po śmierci do nieba, nie przechodząc przez czy-
ściec. Zachowajmy wspomnienie tego pięknego-
opowiadania i skoro już wiemy, jak doskonałym i pożytecz-
nym środkiem jest Msza św., jakim jest ona skarbem, nie 
mówmy już nigdy: "Jedna Msza św. więcej, jedna mniej, 
wszystko mi jedno" - lub: "Dość jednej Mszy św. w dzień 
świąteczny... Msza św. nie da chleba". Odnówmy postano-
wienie słuchania od dnia dzisiejszego jak najwięcej Mszy 
św. i idźmy za radą, dawania już za życia tych Mszy św., 
które pragnęlibyśmy, aby po śmierci naszej były odprawio-
ne - nie ufajmy tym, co nas przeżyją, pamiętni na przysło-
wie: "Więcej daje światła świeca co stoi przed nami, niż 
dziesięć stojących za naszymi plecami".  

Msza św. jest największą pomocą  
jaką możemy dać duszom czyśćcowym 

Wiecie wszyscy, jak straszne są cierpienia w czyśćcu. Św. 
Hieronim mówi, że ogień, którym są ogarnięte dusze w 
czyśćcu, niczym się nie różni od ognia piekielnego, a będąc 
narzędziem sprawiedliwości Boskiej, przynosi duszom 
cierpienia niewypowiedziane, przewyższające wszelkie 
męki, które na świecie możemy wycierpieć i wyobrazić 
sobie. Lecz również ten święty zapewnia nas, że gdy odpra-
wia się Msza św. za duszę w czyśćcu, siła ognia niejako jest 
zawieszoną i przez czas ofiary Mszy św. ona nie cierpi. 
Owszem, zapewnia, że każda Msza św. uwalnia wiele dusz 
z czyśćca i wprowadza je do nieba. Rzeczywiście św. Ber-
nard, gdy razu jednego odprawiał Mszę św. w kościółku w 

Tre Fontane, w okolicach Bazyliki św. Pawła w Rzymie, 
ujrzał nagle drabinę, która od ziemi sięgała do nieba, a po 
drabinie aniołów, wchodzących i schodzących, którzy z 
czyśćca wyprowadzali dusze i wiedli je do nieba. 
* * * 
Ojciec Lacordaire, najsłynniejszy kaznodzieja francuski, 
zmarły w 1861 r., opowiadał, co następuje. - Pewien książę, 
Polak, niedowiarek, materialista napisał był książkę, w 
której zaprzeczał nieśmiertelności duszy. Miał ją dać już do 
druku, gdy dnia pewnego, spacerując po swoim ogrodzie, 
spotkał kobietę zalaną łzami, a to, rzucając mu się do nóg, 
błagała: "Ach! Książę dobry! mój mąż umarł... dusza jego 
pewnie cierpi w czyśćcu, a ja jestem biedna i nie mogę 
nawet dać na Mszę św. żałobną. Zlituj się, dopomóż mi 
przyjść z pomocą memu ukochanemu mężowi"... 
Szlachetny ten pan, chociaż był innych przekonań religij-
nych, niż ta kobieta, którą uważał za ofiarę zacofania, nie 
miał odwagi odepchnąć jej. Wyjął sztukę złota z kieszeni i 
dał ją niewieście, a ona szczęśliwa, biegnie do kościoła i 
prosi kapłana o odprawienie Mszy św. za zmarłego. 
Pięć dni potem książę czytał w swojej pracowni, nagle 
podniósł oczy i ujrzał o dwa kroki od siebie wieśniaka w 
stroju ludowym: "Książę - rzekł nieznajomy - przychodzę ci 
podziękować. Jestem mężem tej biednej kobiety, co przed 
kilku dniami prosiła cię o jałmużnę, aby Mszę św. zamówić 
za spokój mojej duszy. Twój czyn miłosierny był miłym 
Bogu i pozwolił mi Bóg przyjść ci podziękować". To po-
wiedziawszy, wieśniak znikł, a książę wrzucił w płomienie 
swoje dzieło i ulegając łasce Bożej, uwierzył, nawrócił się i 
żył po chrześcijańsku aż do śmierci. 
* * * 
Opowiadają o pewnej matce, która po śmierci 10-cio letnie-
go synka nie mogła w żaden sposób utulić swego bólu. W 
dzień płakała, a w nocy śniła o swoim dziecku. Razu pew-
nego ujrzała je we śnie w pośrodku pól urodzajnych, spalo-
nych żarem słonecznym - w pośrodku była cysterna z wodą 
zepsutą o niemiłej woni, a jej synek, trawiony pragnieniem, 
nachylał się nad nią i chciał pić, lecz nie mógł. - Płakało 
biedne dziecię, wzywało pomocy, lecz nikt wołania jego nie 
słyszał. Nieszczęśliwa kobieta budzi się i myśli o tym, co 
śniła i dochodzi do wniosku, że jej Karolek może jest w 
czyśćcu i potrzebuje modlitwy, więc daje na Mszę św. za 
spokój jego duszy. Następne trzy noce, zawsze o tej samej 
godzinie, słyszy wyraźnie głos, 
który ją woła i widzi te same 
pola, lecz zielone, pełne kwie-
cia, woda w cysternie jest prze-
zroczysta, a jej synek, piękny 
jak anioł, pije ją i bawiąc się 
wśród kwiatów, powtarza: 
"Dziękuję, mamo, dziękuję"; po 
czym głos zamilkł i matka nie 
śniła już o nim więcej, lecz żyła 
spokojna, bo pewna, że dziecko 
jej jest już w niebie.  
 
Z Książki Największy skarb czyli codzienna Msza 

św. Ks. Ludwika Chiavarino  
Por: http://msza.net/i/om10_0.html 


