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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. 
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(bez czw., sob. oraz uroczystości 
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zaś w wakacje tylko po południu) 
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Święta Joanna d'Arc, dziewica. 
Joanna urodziła się 6 stycznia 1411 
lub 1412 r. w Domremy, w rodzinie 
ubogich wieśniaków. Rodziców nie 
było stać na kształcenie dziecka. 
Dlatego Joanna była analfabetką. 
Tym większy podziw budzi rola, jaką 
odegrała w historii Francji. Bulla 
beatyfikacyjna nazywa ją i jej życie 
"jednym cudem". Od 13. roku życia 
towarzyszyły jej "głosy" i wizje, w 
których słyszała nadprzyrodzone 
głosy, wezwania, nakazy; jawili się 
jej św. Michał Archanioł, św. Kata-
rzyna męczennica i św. Małgorzata 

męczennica; od nich Joanna dowiedziała się o tragicznej sytuacji 
swojej ojczyzny i o swojej misji. Pod wpływem tych duchowych 
doświadczeń w 1428 r. siedemnastoletnia Joanna podjęła dzieło wy-
zwolenia Francji zajętej przez wojska angielskie. Po poddaniu Joanny 
i jej widzeń badaniom duchownych z Poitiers, dziewczynie podaro-
wano zbroję, sztandar z wezwaniem "Jezus i Maryja" i pozwolono jej 
wyruszyć z kilkutysięcznym oddziałem naprzeciw nieprzyjaciela. W 
maju 1429 r. w trakcie bitwy o Orlean Joanna (odtąd nazywana także 
Dziewicą Orleańską) zagrzewała swoich rodaków do walki i przeła-
mała losy prowadzonej wojny. Po tej bitwie w ciągu tygodnia Angli-
cy opuścili całą dolinę Loary. Joanna ponownie udała się do króla i 
zmusiła go, aby wyruszył do Reims i dopełnił obowiązku koronacji. 
Nastąpiło to 17 lipca 1429 r. Wiosną 1430 r. Joanna wzięła udział w 
potyczce pod Compiegne. Tam dostała się do niewoli Burgundów. Ci 
odsprzedali ją Anglikom, którzy powołali trybunał kościelny i wyto-
czyli jej proces w Rouen. Nie umiejąc sobie wytłumaczyć jej misji, 
oskarżono ją o zmowę z diabłem. Jej wizje, głosy, objawienia uznano 
za opętanie szatańskie. Użycie zaś przez nią wojskowego stroju mę-
skiego uznano za urągające przyzwoitości chrześcijańskiej. Skazano 
ją na śmierć pod zarzutem czarów i herezji. Jej głosy i objawienia 
uznano za fałszywe. Joanna odwołała się od wyroku inkwizycji do 
papieża - bezskutecznie. Oddana w ręce władzy świeckiej, została 
skazana i spalona na stosie 30.05.1431 r. Wyrok wkrótce zakwestio-
nowano. 7.07.1456 r. Rzym wydał wyrok uniewinniający Joannę oraz 
określił przeprowadzony proces w Rouen jako sprzeczny z prawem. 
27.01.1894 r. papież Leon XIII przyznał jej kanonicznie tytuł 
"czcigodnej", dnia 6.01.1904 r. papież św. Pius X ogłosił heroiczność 
jej cnót, a 18.04.1909 r. w bazylice św. Piotra w Rzymie dokonał jej 
uroczystej beatyfikacji. Dnia 16 maja 1920 roku papież Benedykt XV 
wyniósł Joannę do chwały świętych. Św. Joanna jest patronką Fran-
cji, Orleanu, a także telegrafu i transmisji radiowych.  

Redakcja: ks. Andrzej Wasowski 

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 

Wiadomości Parafialne 
V NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                  26 MAJA  2019 �. 

PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Nie-
którzy przybysze z Judei nauczali braci: 
«Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według 
zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być 
zbawieni». Kiedy doszło do niemałych spo-
rów i roztrząsań między nimi a Pawłem i 
Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, 
i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w 
sprawie tego sporu do Jeruzalem, do aposto-
łów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi 
wraz z całym Kościołem postanowili wy-
brać ludzi przodujących wśród braci: Judę, 
zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do An-
tiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali 
przez nich pismo tej treści: «Apostołowie i 
starsi bracia przesyłają pozdrowienie bra-
ciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, 
w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieli-
śmy się, że niektórzy bez naszego upoważ-
nienia wyszli od nas i zaniepokoili was nau-
kami, siejąc zamęt w waszych duszach, po-
stanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i 
wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i 
Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie. Wy-
syłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią 
wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bo-
wiem, Duch Święty i my, nie nakładać na 
was żadnego ciężaru oprócz tego, co ko-
nieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składa-
nych bożkom, od krwi, od tego, co uduszo-
ne, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli 
powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdro-
wi!» Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE Czytanie z Apoka-
lipsy Świętego Jana Apostoła. Uniósł 
mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i 
wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeru-
zalem, zstępujące z nieba od Boga, mające 

chwałę Boga. Źródło jego światła podobne 
do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu 
o przejrzystości kryształu: Miało ono mur 
wielki i wysoki, miało dwanaście bram, a na 
bramach – dwunastu aniołów i wypisane 
imiona, które są imionami dwunastu szcze-
pów synów Izraela. Od wschodu trzy bramy 
i od północy trzy bramy, i od południa trzy 
bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur 
Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a 
na nich dwanaście imion dwunastu Aposto-
łów Baranka. A świątyni w nim nie dojrza-
łem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszech-
mogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba 
słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo 
chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – 
Baranek. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA Słowa Ewangelii według 
Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umi-
łuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie 
u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten 
nie zachowuje słów moich. A nauka, którą 
słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który 
Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, 
przebywając wśród was. A Paraklet, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w moim imie-
niu, On was wszystkiego nauczy i przypo-
mni wam wszystko, co Ja wam powiedzia-
łem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję 
wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. 
Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie 
lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: 
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdyby-
ście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, 
że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode 
Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, 
zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się 
to stanie». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 26 MAJA 2019 
7.00 + Ryszarda Bonieckiego w 3 r. śm. i 
zm. rodziny. 
8.30 + Teresę Kurzyńską. 
10.00 + Zofię, Michała Jabłońskich, Ire-
nę, Jana, Henryka Stępniewskich, Halinę 
Kobla i dziadków z obu stron. 
11.30 + Janinę w 15 r. śm. Sokolnickich, 
Rykaczewskich, Jadwigę, Sylwestra 
Krzyżańskich, Czesława Petrykowskiego, 
Stefana Bacę, Janinę, Henrykę, Halinę 
zm. z rodziny Marków, Zawadzkich, Ta-
deusza Bernatowicza. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Jarosława Malczyka greg26. 
PONIEDZIAŁEK 27 MAJA 2019 
7.00 + Jarosława Malczyka greg27. 
7.00 + Hannę Tobolczyk, Irenę, Bogusła-
wa Mazanek. 
7.00 + Nieoniłę Gronek pp. 
18.00 + Stefana Jasińskiego i Adama 
Strężyńskiego. 
18.00 + Apolinarego, Władysławę Łysz-
kowskich. 
WTOREK 28 MAJA 2019 
7.00 W INTENCJI WŁASNEJ 
7.00 + Zofię Magiew. 
7.00 + Halinę Wojnarowską pp. 
18.00 + Marię, Feliksa, Jerzego Łapiń-
skich oraz Leokadię i Jana Kwiatkow-
skich. 
18.00 + Jarosława Malczyka greg28. 
ŚRODA 29 MAJA 2019 
7.00 + Wincentego, Mariannę i Jana Kró-
likowskich. 
7.00 + Wacława i Genowefę Radeckich. 
7.00 + Wiesława Mućko pp. 
18.00 + Jarosława Malczyka greg29. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
 

CZWARTEK 30 MAJA 2019 

7.00 + Janinę, Aleksandrę, Franciszka, 
Mirosława Nerc oraz Stanisława, Marię 
Garbowskich. 

7.00 + Walentynę, Władysława i Marka 
Zwierzchowskich. 
18.00 + Jarosława Malczyka greg30. 

PIĄTEK 31 MAJA 2019 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
7.00 + Elżbietę Piaskowską ( od Centrum 
Szkolenia Policji w Legionowie ). 
7.00 + Danutę Bułka pp. 
18.00 + Kazimierę, Aleksandra i Tadeu-
sza Wierzbickich. 
18.00 + Zofię, Stefana Rutkowskich. 

SOBOTA 1 CZERWCA 2019 
7.00 + Eugeniusza w 30 r. śm. i Jerzego 
Podłuckich. 
7.00 + Feliksa, Anielę, Janinę Dylińskich, 
Józefę, Wacława i Adama Wójcickich. 
7.00 + Zdzisława Chylińskiego w 1 r. śm. 
18.00 + Helenę i Czesława Składanek. 
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i 
łaski dla Przemysława i Marzeny Gar-
bowskich w 1 r. ślubu. 

NIEDZIELA 2 CZERWCA 2019 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃ-
CA. 
8.30 + Tadeusza w 3 r. śm. i Tomasza 
Moskwa. 
10.00 + Ryszarda i Wacławę Chudych. 
11.30 + Helenę, Stanisława Grądzkich, 
Marię Elerbi. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i 
łaski dla Anny Rączka w 22 r. urodzin. 

 

26 . 05 . 2019   -   OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE 

 

1. Dzisiaj są pośród nas O. Kombonianie, po Mszach św. będą zbierać 

ofiary na Misje i rozprowadzać różne rzeczy np. książki i tym podob-

ne. 

2. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Msza św. ku czci Niepo-

kalanego Serca Maryi o godz. 7.00. Od godz. 9.00 kapłani udadzą się z 

posługą sakramentalną do osób chorych i starszych. 

3. W sobotę rozpoczynamy miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszego 

Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w niedziele o godz. 

17.30  

a w dni powszednie po Mszy św. wieczornej. 

4. Przyszła niedziela to Wniebowstąpienie Pańskie. 

5. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka ofiar do puszek na budowę Świą-

tyni Opatrzności Bożej. 

6. Spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci szkolnych w sobotę o 

godz. 10.30. Zapraszamy do miłej zabawy i modlitwy. 

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

stii. 

 

 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Stanisława Marciniak, Dariusz Serafin Wieczny odpoczynek... 
 


