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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 

 

Św. s. Faustyna Kowalska, urodziła się 
25 sierpnia 1905 r., w Głogowcu woj. 
łódzkie. W biednej, katolickiej rodzinie 
chłopskiej, jako trzecie z dziesięciorga 
dzieci. Na chrzcie, który odbył się w ko-
ściele parafialnym w Świnicach Warckich 
otrzymała imię Helena. Od dzieciństwa 
odznaczała się pobożnością, umiłowa-
niem modlitwy, pracowitością, posłu-
szeństwem oraz wielką wrażliwością na 
ludzką biedę. Pomimo tego, że do szkoły 
chodziła niecałe trzy lata, w pozostawio-

nym „Dzienniczku” niezwykle przejrzystym językiem, opisała 
dokładnie to, co chciała powiedzieć, bez dwuznaczności, z 
wielką prostotą i precyzją. Jako szesnastoletnia dziewczyna 
opuściła dom rodzinny i zamieszkała w Aleksandrowie k. Ło-
dzi a później w Łodzi, aby jako służąca zarabiać na własne 
utrzymanie i pomagać rodzicom. W tym czasie pragnienie 
wstąpienia do Zakonu stopniowo w niej dojrzewało. Ponieważ 
rodzice nie zgadzali się na taką decyzję, Helenka usiłowała 
zagłuszyć w sobie wezwanie Boże. W Warszawie szukała dla 
siebie miejsca w wielu Zakonach, ale wszędzie jej odmawia-
no. Dopiero 1 sierpnia 1925 r. zgłosiła się do Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Żytniej i tutaj została 
przyjęta. Przedtem, aby spełnić warunki musiała zapracować 
na osobistą wyprawę jako pomoc domowa u wielodzietnej 
rodziny w okolicach Warszawy. W Zgromadzeniu otrzymała 
imię – siostra Maria Faustyna. Nowicjat odbyła w Krakowie i 
tam w obecności bpa St. Rosponda złożyła pierwsze, a po pię-
ciu latach, wieczyste śluby zakonne: czystości, ubóstwa i po-
słuszeństwa. Pracowała w kilku domach Zgromadzenia, naj-
dłużej w Krakowie, Wilnie i Płocku, pełniąc obowiązki ku-
charki, ogrodniczki i furtianki. Na zewnątrz nic nie zdradzało 
jej niezwykle bogatego życia mistycznego. Gorliwie spełniała 
swe obowiązki, wiernie zachowywała wszystkie reguły zakon-
ne, była skupiona i milcząca, a przy tym naturalna, pogodna, 
pełna życzliwej i bezinteresownej miłości dla bliźnich. Suro-
wy tryb życia i wyczerpujące posty, jakie sobie narzucała jesz-
cze przed wstąpieniem do Zgromadzenia, tak osłabiły jej orga-
nizm, że już w postulacie trzeba było ją wysyłać na leczenie. 
Zupełnie wyniszczona fizycznie, ale w pełni dojrzała ducho-
wo, mistycznie zjednoczona z Bogiem, zmarła w Krakowie 
−Łagiewnikach 5 października 1938 r. w opinii świętości, ma-
jąc zaledwie 33 lata, w tym 13 lat życia zakonnego.  
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Liczb.  
Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. 
Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał 
go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy 
spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie 
prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. 
Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden 
nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich 
też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, 
tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc 
w obozie w uniesienie prorockie. 
Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszo-
wi: «Eldad i Medad wpadli w obozie w 
uniesienie prorockie». Jozue, syn Nuna, 
który od młodości swojej był w służbie Moj-
żesza, zabrał głos i rzekł: «Mojżeszu, panie 
mój, zabroń im!» Ale Mojżesz odparł: 
«Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak 
cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan 
swego ducha!» Oto słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Nakazy Pana są radością serca.  
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia 
duszę, * świadectwo Pana jest pewne, nie-
rozważnego uczy mądrości. Bojaźń Pana 
jest szczera i trwa na wieki, * sądy Pana 
prawdziwe, wszystkie razem słuszne.  
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła. 
A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród na-
rzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bo-
gactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały 
się żerem dla moli, złoto wasze i srebro za-
rdzewiało, a rdza ich będzie świadectwem 
przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze 
niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecz-
nych skarby. Oto woła zapłata robotników, 
żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymali-
ście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pa-

na Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i 
wśród dostatków tuczyliście serca wasze w 
dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawie-
dliwego. Nie stawiał wam oporu. 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, 
uświęć nas w prawdzie.  
Alleluja, alleluja, alleluja 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Marka. 
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, 
widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, 
jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i za-
częliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z na-
mi». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabra-
niać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię mo-
je, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. 
Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest 
z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, 
dlatego że należycie do Chrystusa, zapraw-
dę, powiadam wam, nie utraci swojej nagro-
dy. A kto by się stał powodem grzechu dla 
jednego z tych małych, którzy wierzą, temu 
lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u 
szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja 
ręka jest dla ciebie powodem grzechu, ode-
tnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść 
do życia wiecznego, niż z dwiema rękami 
pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli 
twoja noga jest dla ciebie powodem grze-
chu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chro-
mym wejść do życia, niż z dwiema nogami 
być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko 
jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; 
lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do 
królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być 
wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie 
ginie i ogień nie gaśnie». Oto słowo Pań-
skie. 



NIEDZIELA 30 WRZEŚNIA 2018 
7.00 + Ewę Kowalczyk. 
8.30 + Feliksa Szpygiel w 5 r. śm. 
10.00 + Adama, Genowefę, Edwarda 
Rockich, Czesława, Michalinę, Ryszarda, 
Andrzeja Ciepielewskich, Henryka Ma-
jewskiego. 
11.30 + Tadeusza – Henryka Bieńkow-
skiego. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Artura ( 4 r. śm. ), Norberta ( 3 r. 
śm. ) Kowalskich. 
 
PONIEDZIAŁEK 1 PAŹDZIERNIKA 
2018 
7.00 + Henryka Wyglądałę greg.1. 
7.00 + Halinę, Kazimierza Kwiatkow-
skich. 
7.00 + Józefa Dobrowolskiego pp. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH. 
18.00 + Anielę Klimaszewską pp. 
 
WTOREK 2 PAŹDZIERNIKA A 2018 
7.00 + Henryka Wyglądałę greg.2. 
7.00 Dziękczynna za 58 lat małżeństwa 
Kazimierza i Sabiny Bojar z prośbą o 
dalsze Boże błogosławieństwo. 
7.00 + Zdzisława Chylińskiego pp. 
18.00 + Irenę, Bolesława Iwańskich, Ste-
fana, Leokadię Godlewskich. 
18.00 + Elżbietę Trzaskoma w 5r. śmier-
ci. 
 
ŚRODA 3 PAŹDZIERNIKA 2018 
7.00 + Henryka Wyglądałę greg.3. 
7.00 + Eulalię Wódecką. 
7.00 + Bronisławę Boniecką pp. 
18.00 Nowenna do MBNP 
18.00 + Władysława Błaszczaka w 10r. 
śm., oraz zmarłych  
z rodziny Sosińskich i Błaszczaków. 
 
 
 
 

CZWARTEK 4 PAŹDZIERNIKA 2018 
7.00 + Franciszkę, Marcina Piórkow-
skich. 
7.00 + Apolonię, Aleksandra Hołyńskich, 
Mariana Urbaniaka. 
7.00 + Franciszka, Janinę, Zofię, Jana 
Olkowskich, Zygmunta, Feliksę, Zenona, 
Marię Grikin, zmarłych z rodziny Ol-
kowskich, Grikin, Simonaić. 
18.00 + Henryka Wyglądałę greg.4. 
 
PIĄTEK 5 PAŹDZIERNIKA 2018 
7.00 + Henryka Wyglądałę greg.5. 
7.00 + Leona, Cecylię, Janinę, Szczepana 
Tytkowskich, Jana, Helenę Zdunek. 
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego, Hannę, 
Michała Kamińskich. 
18.00 + W 15r. śm. Genowefę, Jana Ko-
zińskich. 
18.00 + Mariana Pióro pp. 
 
SOBOTA 6 PAŹDZIERNIKA 2018 
7.00 + Henryka Wyglądałę greg.6. 
7.00 + syna Macieja i męża Henryka Pru-
saczyk. 
7.00 + Krystynę Cyran, Romualda Przeź-
dzieckiego. 
18.00 + Stanisława Zomkowskiego w 3r. 
śm. 
18.00 + Jana, Helenę, Ireneusza, Ryszar-
da i zm. z rodziny Gmurczyków i Wie-
chowiczów. 
 
NIEDZIELA 7 PAŹDZIERNIKA 2018 
7.00 + Henryka Wyglądałę greg.7. 
8.30 + Edwarda, Mirosława, Sebastiana 
Predel. 
10.00 + Joannę, Mariana Firgon, Stefa-
nię, Edmunda, Stanisławę, Wincentego 
Cyrson. 
11.30 + Jarosława Kozaka. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 o Boże błog. i łaski dla Wiktorii w 
12r. urodzin. 

  

        30  . 09   . 2018    -   OGŁOSZENIA      PARAFIALNE 

 

1. Od jutra październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nabo-
żeństwa różańcowe w naszym kościele będą ;w niedzielę 
oraz w tygodniu o godz.17.15 

2. Jutro o godz.18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych. Intencje 
można składać w zakrystii. Rozpoczniemy je wyczytywać o 
godz.17.50. 

3. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Msza 
św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa o godz.7.00.Spowiedż 
rano i po południu od godz.17.00. W I sobotę Msza św. ku 
czci Niepokalanego Serca Maryi o godz.7.00.W sobotę od 
godz.9.00 księża odwiedzą w domach osoby starsze i chore 
z posługą sakramentalną. 

4. W przyszłą niedziele ofiary zbierane na tacę będą przezna-
czone na potrzeby naszej parafii. 

5. Rozpoczynamy przygotowanie do sakramentu bierzmowa-
nia. Osoby, które z jakichś przyczyn nie przyjęły tego sakra-
mentu do tej pory, prosimy o zgłaszanie się do 14 paździer-
nika.  

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

W minionym tygodniu do wieczności  odeszli: Marian Laskowski, Alina Wasiak, Piotr Szypulski Wieczny 
odpoczynek... 


