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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 
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05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
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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) 
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Euzebiusz z Cezarei i Tertulian piszą, 
że rodzinnym miastem św. Łukasza 
była Antiochia Syryjska. Był pogani-
nem, a nie Żydem. Zdaje się to po-
twierdzać pośrednio św. Paweł Apo-
stoł, kiedy w Liście do Kolosan wymie-
nia najpierw swoich przyjaciół i po-
mocników z narodu żydowskiego, a 
potem z pogaństwa. Łukasza umieszcza 
w grupie drugiej. Naukę Chrystusa 
Łukasz przyjął przed przystąpieniem 
do św. Pawła. Nie należał do 72 

uczniów Pana Jezusa, jak o tym pisze św. Epifaniusz, ani też 
nie należy go utożsamiać z uczniem, który z Jezusem zetknął 
się w dzień Jego zmartwychwstania w drodze do Emaus, jak to 
twierdzą św. Grzegorz Wielki i Teofilakt. Z zawodu Łukasz 
był lekarzem, jak o tym pisze wprost św. Paweł Apostoł. Nale-
żał do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z ówcze-
sną literaturą. Świadczy o tym jego piękny język grecki, kroni-
karska dokładność informacji i umiejętność zdobywania źró-
deł. Jego znajomość judaizmu jest powierzchowna, a łacińskie 
imię wskazuje na jego pochodzenie. Około 40 r. po narodzeniu 
Chrystusa i ok. 7 lat po Jego śmierci zapewne w samej Antio-
chii stał się wyznawcą Chrystusa. Około 50 r. po raz pierwszy 
spotyka na swojej drodze św. Pawła, przyłącza się do niego 
jako uczeń, towarzysz podróży i lekarz. W Troadzie św. Paweł 
zabrał go ze sobą w długą podróż apostolską. W Filippach św. 
Paweł go zostawia. Dopiero w trakcie trzeciej podróży, która 
rozpoczęła się w 58 r., Łukasz przyłącza się ponownie do 
Apostoła, aby go już więcej nie opuścić. Towarzyszy mu do 
Jerozolimy, potem zaś do Rzymu. Swą wierność Łukasz posu-
nął tak dalece, że jako jedyny pozostał przy św. Pawle w wię-
zieniu w Rzymie. W czasie aresztowania i dwóch lat więzienia 
św. Pawła w Cezarei Palestyńskiej Łukasz miał dosyć czasu, 
aby zapytać naocznych świadków o szczegóły, które przekazał 
w swojej Ewangelii. Nie wiemy, co działo się z Łukaszem po 
męczeńskiej śmierci św. Pawła. Ojcowie Kościoła i liczne 
legendy wymieniają wiele różnych miejsc, w których miał 
nauczać. Wydaje się to mało wiarygodne. Bardziej prawdopo-
dobna wydaje się wzmianka, w której autor pewnego prologu 
do Ewangelii twierdzi stanowczo, że Łukasz zmarł w Beocji 
przeżywszy 84 lata. Łukasz zostawił po sobie dwie bezcenne 
pamiątki. Są nimi Ewangelia i Dzieje Apostolskie. 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Mądrości.  
Modliłem się i dano mi zrozumienie, przy-
zywałem, i przyszedł mi z pomocą duch 
Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i 
trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem 
bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich ka-
mieni, bo wszystko złoto wobec niej jest 
garścią piasku, a srebro przy niej będzie 
poczytane za błoto. 
Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i 
wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej 
nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszyst-
kie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. 
Oto słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miło-
sierdziem. Naucz nas liczyć dni nasze, * 
byśmy zdobyli mądrość serca. 
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? 
* Bądź litościwy dla sług Twoich!  
 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu do Hebrajczyków. Żywe 
jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż 
wszelki miecz obosieczny, przenikające aż 
do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i 
szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli 
serca. Nie ma stworzenia, które by dla Nie-
go było niewidzialne; przeciwnie, wszystko 
odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, 
któremu musimy zdać rachunek.  Oto Słowo 
Boże. 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebie-
skie. Alleluja, alleluja, alleluja 

 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Marka. 
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł 
pewien człowiek i upadłszy przed Nim na 
kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu do-
bry, co mam czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne?» 
Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie 
dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 
Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzo-
łóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie 
oszukuj, czcij swego ojca i matkę». 
On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, 
wszystkiego tego przestrzegałem od mojej 
młodości». 
Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i 
rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj 
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a bę-
dziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i 
chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te 
słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem 
wiele posiadłości. 
Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do 
swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy 
mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». 
Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz 
Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże 
trudno wejść do królestwa Bożego tym, któ-
rzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej 
jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne 
niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».  
A oni tym bardziej się dziwili i mówili mię-
dzy sobą: «Któż więc może być zbawiony?» 
Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to 
niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga 
wszystko jest możliwe». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 14 PAŹDZIERNIKA 2018 
7.00 Intencja Różańca Fatimskiego. 
8.30 + Henryka Wyglądałę greg.14. 
10.00 + Marcina Dębskiego i dziadków z 
obu stron. 
11.30 + Wacława w 14 r. śm., Stefana, 
Marka Ziemińskich, Marka, Mariana i 
Grzegorza Młynarczyków. 
13.00 ZA PARAFIAN  
16.00 O łaskę zdrowia dla Janiny Mala-
rowskiej i c.r. Krawczaków. 
18.00 + Jadwigę Karpińską w 5 r. śm. 

PONIEDZIAŁEK 15 PAŹDZIERNIKA 
2018 
7.00 + Jadwigę Krysa. 
7.00 + Ryszarda Traczyka. 
7.30 .+ Henryka Wyglądałę greg.15. 
18.00 + Urszulę Bakun. 
18.00 + Henryka Kozłowskiego pp. 
 
WTOREK 16 PAŹDZIERNIKA 2018 
7.00 + Adama Ostrowskiego i zm. z Ro-
dziny. 
7.00 + Tadeusza Rockiego i C.R. Rockich. 
7.30 + Henryka Wyglądałę greg.16. 
18.00 + Jadwigę, Tadeusza, Bogdana i 
Ryszarda Gromadków. 
18.00 + Alinę Jankowską i zmarłych z 
rodziny Zarzyckich. 
 
ŚRODA 17 PAŹDZIERNIKA 2018 
7.00 Intencja wynagradzająca za grzechy 
nasze i całego świata. 
7.00 + Stanisławę, Bolesława, Henryka 
Szymczyk, Annę Barańską. 
7.30 + Henryka Wyglądałę greg.17. 
18.00 Nowenna do MBNP 
18.00 + Helenę Knysz pp. 

 

 

CZWARTEK 18 PAŹDZIERNIKA 2018 
7.00 + Zofię Kwiatkowską. 

7.00 + Stefana w 36 r. śm., Genowefę, 
Józefa Szulskich, Władysławę, Józefa 
Bentyn. 

7.30 + Henryka Wyglądałę greg.18. 

18.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla 
Łukasza Drzazgowskiego z okazji imie-
nin oraz dla Weroniki  
i Ażgara w 4r. ślubu. 

PIĄTEK 19 PAŹDZIERNIKA 2018 
7.00 + Józefę Affek w kolejną r. śm. o 
wieczne życie dla niej. 
7.00 + Kazimierza w 38 r. śm. 
7.30 + Henryka Wyglądałę greg.19. 
18.00 + Mieczysława Dziubińskiego w 12 
r. śm., jego rodziców i braci. 
18.00 + Władysława Rafalskiego pp 

SOBOTA 20 PAŹDZIERNIKA 2018 
7.00 + Henryka Kwiatkowskiego w 6 r. 
śm. i zm. rodziców Kwiatkowskich i Ple-
wińskich. 
7.00 + Hannę Mamełka, Elżbietę, Józefa 
Święckich. 

18.00 + Piotra Rzemka. 

18.00 + Henryka Wyglądałę greg.20. 

NIEDZIELA 21 PAŹDZIERNIKA 2018 
7.00 + Henryka Wyglądałę greg.21. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Danutę Tokarską, Stanisława, 
Stefanię Sienkiel, C.R. Wójtowiczów, 
Drączkowskich, Tokarskich. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Zdzisława Turczyńskiego w 6 r. 
śm., rodziców Komisarczyków i Turczyń-
skich. 
 

14  . 10   . 2018    -   OGŁOSZENIA      PARAFIALNE 
 
1. Dziś obchodzimy Dzień Papieski. Jednym z elementów tego 

dnia jest zbiórka ofiar na stypendia dla zdolnej młodzieży 
pochodzącej z niezbyt zamożnych rodzin. Przy kościele 
zbiórkę przeprowadzają panie z Żywego Różańca, a na tere-
nie miasta ofiary na ten cel zbierają dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 im. Św. Jana Pawła II. 

2. Ofiary zbierane dziś na tacę są przeznaczone na dom św. 
Faustyny w Ostrówku. 

3. O godz. 16.00 będzie dziś dodatkowa Msza św. dla dzieci 
klas III przygotowujących się do I Komunii św. wraz z ro-
dzicami. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie. Obecność ob-
owiązkowa. 

4. Przyjmujemy już na wypominki roczne, jednorazowe oraz 
listopadową Msze św. zbiorową. 

5. Za tydzień III niedziela miesiąca – Adoracja Najświętszego 
Sakramentu od godz. 19.00 do 21.00. 

6. Za tydzień ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na mi-
sje. 

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

W minionym tygodniu do wieczności  odeszli: Barbara Sawicka, Ewa Gregorius, Genowefa Rutkowska 
Wieczny odpoczynek... 


