
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO 
MICHAŁA ARCHANIOŁA 

 

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) 

Św. Patryk urodził się w Brytanii w 385 roku, 
w rodzinie chrześcijańskiej. Nosił celtyckie imię 
Sucat. Kiedy miał 16 lat, korsarze porwali go do 
Irlandii. Przez 6 lat był tam pasterzem owiec. W 
tym czasie nauczył się języka irlandzkiego. Na 
przypadkowym statku udało mu się zbiec do 
północnej Francji. Tam kształcił się w dwóch 
najgłośniejszych wówczas szkołach misyjnych: 
w Erinsi i w Auxerre. Podjął studium przygoto-
wujące go do pracy na misjach. Był uczniem św. 
Germana z Auxerre. Przez jakiś czas przebywał 
w Italii i w koloniach mniszych na wyspach 
Morza Tyrreńskiego. 
W tym czasie zmarł w Irlandii, wysłany tam na 
misje przez papieża św. Celestyna I, biskup św. 
Palladiusz. Postanowiono na jego miejsce wysłać 
Patryka. Na biskupa wyświęcił go papież w roku 
432 i wysłał go do Irlandii. Patryk zastał tam 
małe grupy chrześcijan, ale stanowiły one wyspy 
w morzu pogaństwa. Krajem rządzili naczelnicy 

szczepów i znakomitych rodzin. Kapłani pogańscy zażywali wielkiej powagi. 
Patryk swoim umiarem i podarkami zdołał większość z nich pozyskać dla 
wiary. Obchodził poszczególne rejony Zielonej Wyspy, wstępując najpierw 
do ich władców i prosząc o zezwolenie na głoszenie Ewangelii. W Armagh 
założył swoją stolicę, skąd czynił wypady na cały kraj. 
Nie jeden raz przeszkadzano mu w jego misji; zdarzały się zamachy na jego 
życie. Na ogół jednak praca jego miała ton spokojny. Spotykał się z życzliwo-
ścią tak poszczególnych władców, jak i miejscowej ludności. Aby sobie nie 
zrażać władców niektórych grup etnicznych, dla poszczególnych szczepów 
ustanawiał biskupów. Kapłanów, których zadaniem było niesienie im pomocy, 
podobnie jak to uczynił św. Augustyn i św. German, zobowiązał do życia 
wspólnego na wzór klasztorów. Do liturgii wprowadził obrządek, jaki wów-
czas był powszechnie przyjęty w Galii (we Francji). 
Do nawrócenia całej wyspy św. Patryk potrzebował wielu ludzi. Misjonarze 
na jego apele zgłaszali się tłumnie. Największą wszakże pomocą byli dla 
niego mnisi. Z nich to tworzył ośrodki duszpasterskie. Tak więc w Irlandii 
powstał jedyny w swoim rodzaju zwyczaj, że opaci byli biskupami, a mnisi w 
klasztorach - ich wikariuszami. W tej pracy okazał się dla Patryka mężem 
opatrznościowym św. Kieran. Według podania Patryk miał wręczyć Kierano-
wi dzwon, którym tenże zwoływał mnichów i wiernych na wspólne pacierze 
liturgiczne. To było także osobliwością Irlandii. Zwyczaj dzwonienia rozpo-
wszechnili mnisi irlandzcy po całej Europie. Patryk upowszechnił także zwy-
czaj usznej spowiedzi. 
Ostatnie dni swojego życia spędził Patryk w zaciszu klasztornym, oddany 
modlitwie i ascezie. Utrudzony pracą apostolską, oddał duszę Panu 17 marca 
461 w Armagh (dziś Ulster, Północna Irlandia), które to miasto stało się odtąd 
stolicą prymasów irlandzkich. Patryk przeżył ok. 76 lat, w tym ok. 40 lat w 
Irlandii, która czci go jako swojego apostoła, ojca i patrona. Jest on również 
patronem Nigerii (nawróconej przez irlandzkich misjonarzy) oraz Montserrat, 
archidiecezji nowojorskiej, bostońskiej, Ottawy, Armagh, Cape Town, Adelaj-
dy i Melbourne, a także inżynierów, fryzjerów, kowali, górników, upadłych na 
duchu oraz dusz w czyśćcu cierpiących. Czczony także jako opiekun wiosen-
nych siewów i zwierząt domowych. Zwracają się do niego lękający się węży i 
ukąszeni przez nie.  
 Źródło: brewiarz.pl 
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Wiadomości Parafialne 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Drugiej Księgi Kronik 
Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli 
nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości 
narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, 
którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich 
ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich po-
słańców, albowiem litował się nad swym ludem i 
nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z 
Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i 
wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się 
gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie 
było już ratunku. Spalili też Chaldejczycy świąty-
nię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie 
jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia 
wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod 
miecza resztę król uprowadził na wygnanie do 
Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego sy-
nów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak 
się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez 
usta Jeremiasza: "Dokąd kraj nie dopełni swych 
szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas 
swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt 
lat". Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jere-
miasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla per-
skiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż 
obwieścił on również na piśmie w całym pań-
stwie swoim, co następuje: "Tak mówi Cyrus, 
król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, 
Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu 
dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was 
jest z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie 
z nim, a niech idzie!"  
 Oto słowo Boże.  
 
PSALM RESPONSORYJNY 
REFREN: Kościele święty, nie zapomnę ciebie  
Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, 
płacząc na wspomnienie Syjonu. 
Na topolach tamtej krainy 
zawiesiliśmy nasze harfy.  
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do  
Efezjan 
Bracia: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez 
wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, 
umarłych na skutek występków, razem z Chry-

stusem przywrócił do życia – łaską bowiem jeste-
ście zbawieni – razem też wskrzesił i razem posa-
dził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie 
Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeo-
gromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć 
względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bo-
wiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pocho-
dzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z 
uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy 
bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie 
Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry 
przygotował, abyśmy je pełnili.  
 Oto słowo Boże  
 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Chwała Tobie, Królu Wieków 
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna 
Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma 
życie wieczne.  
Chwała Tobie, Królu Wieków  

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według świętego Marka. 
Jezus powiedział do Nikodema: "Jak Mojżesz 
wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wy-
wyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem 
Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg 
nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat 
potępił, ale po to, by świat został przez Niego 
zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potę-
pieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo 
nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Boże-
go. A sąd polega na tym, że światło przyszło na 
świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność 
aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy 
bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie 
zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały 
ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbli-
ża się do światła, aby się okazało, że jego uczyn-
ki zostały dokonane w Bogu".  
 Oto słowo Pańskie.  



NIEDZIELA 11 MARCA 2018 
7.00 W intencji Różańca Fatimskiego 
8.30+ Alinę, Annę, Czesława Zwierzchow-
skich, Grażynę Jasińską, Szymona Dziura 
10.00  Dziękczynna w 70 rocz. urodzin 
Lucyny Lipińskiej  
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo  
i łaski dla niej i całej rodziny 
11.30+ Henryka, Patryka, Ryszarda, He-
lenę i Władysława Tomaszewskich oraz 
Cecylię i Feliksa Śmietanowskich 
13.00 Za Parafian  
18.00+ Apolonię, Aleksandra Hołyńskich, 
Mariana Urbaniaka 

PONIEDZIAŁEK 12 MARCA 2018 
7.00+ Leopolda Dobrowolskiego w 1 r. śm. 
oraz zmarłych rodziców Genowefę i Wik-
tora, Kazimierza Sztrajbel, Marię Głąbi-
ca, Jarosława i Herberta 
7.00+ Edwarda Mariańskiego pp. 
7.00+ Krystynę Łagowską pp. 
18.00 Mariana, Antosza w 2 r. śm., Siostrę 
Rafaelę oraz Wiktorię i Stanisława Szy-
mańskich 
18.00 Zbigniewa Olk 

WTOREK 13 MARCA 2018 
7.00+ Krystynę Faryna i Bolesława Klo-
cek 
7.00+ Rafała Niedźwiedzia 
7.00+ Krystynę Wysocką 
18.00+ Bożenę Dębską, Krystynę Matuse-
wicz 
18.00+ Edytę Kowalską pp. 

ŚRODA 14 MARCA 2018 
7.00+ Stanisława Antosiewicza w 8 r. śm. 
7.00+ Zofię, Władysława, Kazimierza Ja-
nuszewskich, Janinę, Józefa i Włodzimie-
rza Obtułowicz 
7.00+ Adama Sępławskiego w 25 r. śm.  
i zm. z rodz. 
18.00 Nowenna do MBNP 
18.00 + Za Danielę Gorzkiewicza pp. 
 
 

CZWARTEK 15 MARCA 2018 
7.00+ Edwarda Szpakiewicza pp. 
7.00+ Adama Szeszudo pp. 
7.00+ Henrykę Waśkowska-Sosnowska 
pp. 
18.00+ Longina Zakrzewskiego, Marię  
i Bronisława Koczara 

PIĄTEK 16 MARCA 2018 
7.00+ Krystynę Wysocką 
7.00 O Boże błogosławieństwo dla Julii 
Fabisiak w 12 r. ur. 
7.00+ Kazimierę i Józefa Sokół 
18.00+ Za zmarłych z rodziny Krysiń-
skich 
18.00+ Jadwigę, Aleksandra Drosio, Sta-
nisława Olszewskiego i rodzinę Pasików 

SOBOTA 17 MARCA 2018 
7.00 Intronizacja wynagradzająca Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepoka-
lanemu Sercu Maryi za zniewagi  
i grzechy nasze i całego świata 
7.00+ Ryszarda Rynkuna w 4 r. śm. 
7.00+ Edwarda i Zofię Kwiatkowskich 
oraz Mariannę  
i Bolesława Składanek 
18.00+ Hipolita Wilczyńskiego, Katarzy-
nę, Wiktorię i Józefa Szpytma 
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i łaski dla wnuków Marty  
i Karoliny, Leny, Roberta i Rafała oraz 
dla ich rodziców 

NIEDZIELA 18 MARCA 2018 
7.00+ Wiesława Olszewskiego, Eleonorę  
i Franciszka Ciesielskich, Tadeusza  
Gwiazdę 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00+ Za zmarłe siostry ze Zgromadze-
nia Sióstr św. Katarzyny 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH 
13.00 Za Parafian  
18.00+ Janinę, Wacława, Henryka Liw-
skich i rodzinę Piaseckich i Liwskich 

 11.03.2018 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1.W piątek /23 marca/ przejdziemy ulicami naszego  
miasta odprawiając Drogę Krzyżową. 

2.W Niedzielę Palmową Służba liturgiczna będzie rozpro-
wadzała palemki. Zapraszamy do ich nabywania. Do-
chód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na potrzeby 
ministrantów. 

3.W sklepiku  Brata Alberta można nabyć świece  
świąteczne „Caritas”, paschaliki, karty świąteczne oraz 
świąteczne ozdoby. 

4.Organizowany jest wyjazd dla młodzieży przygotowują-
cej się do sakramentu bierzmowania w sobotę 7 kwiet-
nia o godzinie 7 rano. Koszt 70 (z obiadem). Obecność 
obowiązkowa. 

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

 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  Śp. Helena Banaszkiewicz i Halina Janusińska. W ieczny  
odpoczynek… 


