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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) 

13 XI Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak, Krystyn, męczen-
nicy (+1003). Benedykt (ur . 970) pochodził z Benewentu. Był 
benedyktynem. Potem pustelnikiem. Po pewnym czasie przyłączył 
się do św. Romualda. Jan (ur. 940) pochodził z rodziny patrycju-
szów weneckich. Z dożą Piotrem I Orseolo potajemnie opuścił 
Wenecję, udając się do opactwa benedyktyńskiego w Cusan koło 
Perpignan. Była to jedna z sensacji średniowiecza. Tam pędzili 
życie pustelnicze. Po pewnym czasie opuścili opactwo. Jan udał się 
do św. Romualda, tam zaprzyjaźnił się z Benedyktem. Obaj przez 
pewien czas byli eremitami. Zapewne na prośbę Brunona 
z Kwerfurtu zdecydowali się na wyjazd do Polski. Po przybyciu na 
dwór Bolesława Chrobrego i założeniu pustelni na terenie, który im 
podarował (osiedlili się na terenie dzisiejszego Wojciechowa pod 

Międzyrzeczem), dołączyli do nich Polacy 
możnego rodu: rodzeni bracia Mateusz 
i Izaak - nowicjusze, oraz Krystyn - klasz-
torny sługa. W nocy z 10 na 11 listopada 
1003 roku zostali napadnięci przez zbójców 
i wymordowani. "Żywot pięciu braci mę-
czenników" napisał wkrótce potem Bruno 
z Kwerfurtu (1006). Są to pierwsi męczen-
nicy polscy wyniesieni na ołtarze. W poczet 
świętych wpisał ich Jan XVIII. Patronują 
diecezji gorzowskiej. W archidiecezji po-
znańskiej i włocławskiej ich pamiątkę ob-
chodzi się jako święto.  

16 XI Św. Gertruda Wielka urodziła się w 1256 roku 
w Turyngii. Gdy miała 5 lat, powierzono ją ówczesnym zwyczajem 
na wychowanie benedyktynkom w Helfta. Spędziła tam cale życie. 
Najpierw jako uczennica, zdobywając solidne wykształcenie huma-
nistyczne i teologiczne, później jako mniszka. Jest jedną 
z największych mistyczek chrześcijaństwa. Jej zjednoczenie 
z Bogiem skupiło się na tajemnicy miłości Serca Jezusowego. 
Swoje modlitwy i objawienia zapisała w pismach, które po niej 
pozostały. Umarła 13/17? listopada 1302 roku. Jest patronką Ame-
ryki Południowej. Kult Świętej rozciągnął na cały Kościół Klemens 
XII na prośbę króla polskiego Augusta II Sasa w 1732 roku.  
19 XI Bł. Karolina Kózkówna, dziewica, męczennica (1898-
1914). Urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda. Rodzice jej 
posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Była 
prostą, religijną dziewczyną.  Zginęła na początku I wojny świato-
wej. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą, a gdy broniła się 
pragnąc zachować dziewictwo, bestialsko zamordował. Po kilku 
dniach znaleziono jej zmasakrowane zwłoki. Pochowano ją 
w parafialnym kościele we wsi Zabawa. W 1987 roku Jan Paweł II 
beatyfikował Karolinę w Tarnowie.  
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. Bożena Jabłońska,  
Śp. Tadeusz Jabłczyński, Śp. Kazimierz Marczewski Wieczny odpoczynek…  
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Przysłów 
Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość 
przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, 
na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, 
ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O 
wełnę i len się stara, pracuje starannie ręka-
mi. Swe ręce wyciąga po kądziel, jej palce 
chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogie-
mu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamli-
wy wdzięk i marne jest piękno: chwalić na-
leży niewiastę, co boi się Pana. Uznajcie 
owoce jej rąk, niech w bramie sławią jej 
czyny. 

Oto Słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu 
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *  
i chodzi Jego drogami.  
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,   
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 
   Małżonka twoja jak płodny szczep winny   
w zaciszu twego domu.  
Synowie twoi jak oliwne gałązki *  
dokoła twego stołu. 
   Tak będzie błogosławiony człowiek, *  
który służy Panu.  
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †  
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *  
przez wszystkie dni twego życia. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Tesaloniczan 
Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i 
chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, że 
dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w 
nocy. Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i 
bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyj-

dzie na nich zagłada, jak bóle na brzemien-
ną, i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście 
w ciemnościach, aby ów dzień miał was 
zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bo-
wiem jesteście synami światłości i synami 
dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemno-
ści. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwaj-
my i bądźmy trzeźwi. 

Oto Słowo Boże 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.  
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus opowiedział swoim uczniom następu-
jącą przypowieść: «Podobnie jest z króle-
stwem niebieskim jak z pewnym człowie-
kiem, który mając się udać w podróż, przy-
wołał swoje sługi i przekazał im swój mają-
tek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu 
dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego 
zdolności, i odjechał. Po dłuższym czasie 
powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać 
się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który 
otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie 
pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć 
talentów, oto drugie pięć talentów zyska-
łem”. Rzekł mu Pan: „Dobrze, sługo dobry i 
wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, 
nad wieloma cię postawię: wejdź do radości 
twego Pana!”» 
                                        Oto Słowo Pańskie. 
 
 
 



NIEDZIELA 12 LISTOPAD 2017 
7.00  W INTENCJI  Różańca Fatimskiego 
8.30 + Jana w 8 rocz. śm, Genowefę  
Kozińskich 
10.00  + za zmarłych rodziców Wyrzykow-
skich, 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 
 
PONIEDZIAŁEK 13 LISTOPAD 2017 
7.00  dziękczynna za łaskę chrztu św. dla 
Pawła i Tadeusza 
7.00 + Halinę Rączka 
7.00  Gabriela Gryszpanowicza 
13.30 Pogrzeb Danuta Mróz 
18.00  Wypominki 
 
WTOREK  14  LISTOPAD 2017 
7.00 + Henryka Kietlińskiego 
7.00  dziękczynna za Jarosława w 50 rocz. 
urodzin, o zdrowie Boże błogosławieństwo  
dla niego i jego rodziny 
7.00 +Kazimierza Banaszewskiego 
18.00  Wypominki 
 
ŚRODA 15 LISTOPAD 2017 
7.00+ za zmarłych z rodziny Cicheckich,  
Kaznowskich i Kozłowskich; 
7.00 + Antoni Wrona p.p.. 

7.00  + Wiktorię Rydzewską  p.p. 
18.00 Wypominki 
 
CZWARTEK 16  LISTOPAD 2017 
7.00+ Aniela Mazurek i zm. z rodziny 
7.00  + Krystyna Wysocka p.p. 
7.00 + Katarzyna  i Jan Sobiescy  
i zmarli z rodziny; 
18.00 Wypominki 
 
PIĄTEK 17  LISTOPAD 2017 
7.00  INTORNIZACJA 
7.00 + Marię Czarnohuzką p.p. 
7.00 + Władysławę Biernacką p.p. 
18.00  Wypominki 
 
SOBOTA  18 LISTOPAD 2017 
7.00 + Ryszarda Srebnickiego i zm. z rodziny 
Srebnickich, Gajewskich i Łapko 
7.00 + Jana Grzyba i zm. z rodziny  
Grzybów i Wiśniewskich 
7.00  + Wacława Rynkuna w 10 rocz. śm.; 
18.00  Wypominki 
 
NIEDZIELA  19  LISTOPAD 2017 
7.00 + Apolonię w 7 rocz. śm. i Aleksandra 
Hołyńskich oraz Mariana Urbaniak 
8.30  WYPOMINKI  ROCZNE 
10.00  +  Romana, Damiana,  Martę,  
Tadeusza i zm. z rodziny Zakrzewskich 
11.30  W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00  Wypominki 

1. Dziś przeżywamy dzień modlitwy i łączności z kościołem prześladowanym pod hasłem 
„Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie.” Do puszek zbierane są ofiary na pomoc 
dla nich. 

2. Zapraszamy dzisiaj dzieci kl. III na godz. 16.00 – będzie dla nich Msza św. Obecność 
obowiązkowa 

3. Od przyszłej niedzieli /19 listopada/ p. Organista rozpoczyna rozprowadzanie opłatków. 
Są one poświęcone. Zachęcamy do ich nabywania. Jednocześnie informujemy, że nikt 
inny nie otrzymał od parafii upoważnienia do rozprowadzania opłatków na terenie na-
szej parafii. 

4. Taca zbierana w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne. 
5. Spotkanie grup kandydatów do bierzmowania prowadzonych przez ks. Jacka i Ks. Łu-

kasza w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz.10.00. 
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii. 

POM OC DLA ZM ARŁYCH  

Pomoc, którą niesiemy duszom czyśćcowym,  
przynosi również i nam pociechę 

Zdarzenie niżej przytoczone miało miejsce w Paryżu w 
1827 r. Uboga służąca miała ten piękny zwyczaj, że 
zawsze raz na miesiąc dawała na Mszę św. za dusze w 
czyśćcu cierpiące, lecz wskutek ciężkiej choroby służbę 
straciła, wydała zaoszczędzone pieniądze i dnia pewne-
go wyszła z domu tylko z 20 soldami w kieszeni (to jest 
z niepełną złotówką). Idąc ulicą, przypomniała sobie, że 
w tym miesiącu nie dała na Mszę św. za dusze w czyść-
cu, wchodzi więc do kościoła i pełna ufności pozbawia 
się tej ostatniej złotówki, prosi o Mszę św., której po-
bożnie słucha. Wychodzi potem z kościoła, lecz ledwo 
uszła kilka kroków, spotyka młodzieńca smukłego o 
bladym i szlachetnym obliczu; ten, przybliżywszy się do 
niej, mówi: "Wszak szukasz zajęcia, nieprawda?". "Tak, 
Panie". "Idź na ulicę N. pod N. mieszkania N. Zdaje mi 
się, że tam ci dobrze będzie" i zniknął w tłumie. Biedna 
dziewczyna idzie na ulicę wskazaną i znajduje się przed 
panią o poważnym wyglądzie. "Pani - rzecze - dowie-
działam się, że potrzebna jest tu służąca i przyszłam 
przedstawić się". "Dziecko moje, tu nikt służącej nie 
szukał. Kto cię tu przysłał?". "Pewien młodzieniec, 
którego przed chwilą spotkałam na ulicy". Owa pani 
mocno zdziwiona, nie mogła nawet sobie wyobrazić, 
kto by to mógł być. Nagle dziewczyna podniosła oczy i 
ujrzała portret na ścianie: "Oto, proszę pani, portret 
tego, z którym dziś rozmawiałam". "Ależ to mój syn, 
jedynak, zmarły przed dwoma laty - zawołała matrona - 
co to wszystko znaczy?". Wtenczas służąca opowiedzia-
ła dokładnie co było zaszło i łatwo było wyciągnąć 
wnioski, że dusza młodzieńca została wyzwolona z 
czyśćca właśnie przez tę Mszę św., zamówioną przez 
biedną dziewczynę, wobec tego owa pani nie tylko ją 
wzięła pod dach swój, lecz od tej chwili uważała ją już 
nie za służącą, lecz za córkę swoją. Oto zbawienny 
skutek jednej Mszy św., zamówionej za dusze w czyść-
cu cierpiące. 

Biada temu, który nie daje na Msze św.  
obowiązkowe za swoich zmarłych 

O ile Bóg wynagradza tych, co słuchają i dają na Mszę 
św. za swoich zmarłych, o tyle karze te osoby, które 
zaniedbują tego świętego obowiązku. Jeśli kto - mówi 
św. Leonard - należy do tych skąpców, co nie tylko 
mają tak mało miłości, iż nie słuchają nigdy Mszy św. 
za dusze zmarłych, ale nad to depcze wszelkie prawa 
sprawiedliwości, nie dopełniając świętego obowiązku 
zadość uczynienia tym Mszom św., które są zastrzeżone 
testamentem - och! to powiem tym ludziom: Idźcie, 
jesteście gorsi od szatana, boć szatani męczą dusze 
potępione, a wy męczycie dusze wybrane. Jesteście 
gorsi od barbarzyńców, bo barbarzyńcy pastwią się nad 
nieprzyjaciółmi, a wy jesteście okrutni dla ojca, dla 
matki waszej, dla przyjaciół Bożych. Dla was nie ma 

spowiedzi, która byłaby ważną, nie ma rozgrzeszenia, 
jeśli nie będziecie pokutować za tak wielki grzech i 
zadość nie uczynicie dokładnie wszystkim obowiązkom, 
które macie względem umarłych. Nie wymawiajmy się: 
"Nie mam pieniędzy, nie mogę", na układy, na handel, 
na zabawy, na zbytki, a nawet na życie grzeszne są 
pieniądze i można je znaleźć, lecz, aby zadość uczynić 
długom zaciągniętym względem biednych zmarłych, to 
grosza nie ma. Pamiętajcie dobrze, że jeśli tu na ziemi 
nikt rachunków waszych nie przegląda, to ostateczny 
ich wynik złożycie przed Bogiem. Zjadajcie zapisy 
zmarłych, zapisy na Mszę św., ale wiedzcie, że tym 
okrucieństwem i niesprawiedliwością w stosunku do 
dusz czyśćcowych ściągacie na siebie gniew Boży, 
pomnażacie nieszczęścia, bo, jak mówi Pismo św., 
"nieszczęście na zdrowiu, na majątku, na sławie, znisz-
czenie wszelkiego rodzaju na tym świecie. "Spadła na 
nich plaga" (Ps. 106, 29). A potem? Potem po życiu 
nieszczęśliwym dostanie się w ręce Boga samego, przez 
którego będziecie sądzeni bez miłosierdzia za wasze 
okrutne niesprawiedliwości, zwłaszcza w stosunku do 
zmarłych: "Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, 
który nie czynił miłosierdzia" (Jak. 2, 13). Tu nie podaje 
wam przykładów szczególnych ruin majątkowych, nie-
szczęść wielkich, jakie spadły na domy i rodziny, które 
nie wypełniły obowiązków swoich., w stosunku do dusz 
zmarłych. Obejdźcie wszystkie miasta i kraje, przypatrz-
cie się, ile rodzin rozproszonych, ile domów zniszczo-
nych, ile fortun wielkich upadłych, sklepów zamknię-
tych, robót zawieszonych; jakaż tego przyczyna? Gdyby 
się chciało dojść do dna rzeczy, znalazłaby się przyczy-
na w okrucieństwie w stosunku do dusz zmarłych, w 
zaniedbaniu legatów pobożnych, ale to są kary docze-
sne, inne, znacznie cięższe, są zachowane na życie przy-
szłe i nie raz Bóg pozwala, że tą samą monetą tym, co 
tak zawinili, odpłacają się spadkobiercy. 
     W kronikach franciszkańskich czytamy, że jeden brat 
ukazał się po śmierci swemu towarzyszowi i objawił mu 
wielkie cierpienia, jakie ponosił w czyśćcu za to, że za 
życia zaniedbywał swoich zmarłych, zapewniając, iż 
dobre uczynki, Msze św. za niego odprawione, żadnej 
ulgi mu nie przynoszą, bo za karę, za to niedbalstwo, 
Bóg pozwala, że są pomocą nie jemu, lecz innym du-
szom. To mówiąc, znikł. Och! pozwólcie, bym raz jesz-
cze was błagał, abyście od tej chwili z wielkim stara-
niem wspomagali dusze czyśćcowe, przez to również 
zmazywali długi wasze, zaciągnięte w stosunku do spra-
wiedliwości Boskiej. Główny ku temu środek, to Msza 
św. i Komunia św., lecz przede wszystkim bądźcie 
skwapliwi zadość uczynić legatom, zostawionym za 
dusze w czyśćcu, choćby wam przyszło ponieść ofiarę.  
 

Z Książki Największy skarb czyli codzienna Msza św. Ks. Ludwika Chiavarino  
Por: http://msza.net/i/om10_0.html 


