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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) 
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Święty Wacław, męczennik. Wacław 
był synem księcia Czech, Wratysława I, 
i Drahomiry lutyckiej. Przyszedł on na 
świat ok. roku 907. Pogaństwo miało w 
kraju jeszcze wielu przedstawicieli. 
Wśród nich złym duchem była Draho-
mira, która po śmierci męża objęła w 
Czechach rządy. Drahomira zaczęła na 
nowo wprowadzać siłą pogaństwo i 
niszczyć Kościół. Doprowadziło to do 

wojny z Niemcami. Najpierw na Czechy wyruszył książę Ba-
warii, Arnulf a potem sam cesarz, Henryk I występując w 
obronie misjonarzy, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie 
śmierci. Na skutek tej interwencji Drahomira została zmuszo-
na do tego, by ustąpić i oddać rządy swemu starszemu synowi, 
Wacławowi. Młody książę zabrał się natychmiast do zagojenia 
ran, zadanych Kościołowi. Trzeba było zająć się odbudową 
zniszczonych kościołów i uzupełnieniem szeregów ducho-
wieństwa. Żywot Wacława głosi, że wyróżniał się on wielką 
pobożnością. Szczególną miłością darzył ubogich. Państwo 
czeskie było wówczas podzielone na wiele mniejszych księ-
stw. Nie były to więc łatwe rządy. Dochodziło nawet często do 
starć zbrojnych. Od cesarza Henryka I Wacław otrzymał w 
darze relikwię św. Wita i św. Zygmunta. Ku czci św. Wita 
książę wystawił najpierw skromny kościół, który został z cza-
sem rozbudowany do najokazalszej świątyni Czech. Wacław 
wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do tego męczenni-
ka jakby w przeczuciu, że i jemu przypadnie podobna śmierć. 
Tak się też stało. Jego młodszy brat, Bolesław, za namową 
niecnej matki, Drahomiry, zaprosił Wacława do udziału w 
konsekracji świątyni, jaką wystawił przy swoim zamku w Sta-
rym Bolesławcu ku czci świętych męczenników Kosmy i Da-
miana. Kiedy Wacław tam się udał, został zamordowany przez 
siepaczy, nasłanych przez Bolesława. Według podania, mord 
miał mieć miejsce w samym kościele. Działo się to 28 wrze-
śnia ok. 929 roku. Ciało Wacława pochowano w kościele św. 
Wita, zamienionym potem na katedrę, kiedy w Pradze zostało 
założone biskupstwo. Święty książę został natychmiast uznany 
za męczennika, a niebawem został głównym patronem kraju. 
Ku czci św. Wacława wystawiono w Czechach ok. 180 ko-
ściołów oraz ok. 100 kaplic. Papież Benedykt XIV zatwierdził 
kult św. Wacława w roku 1729 z okazji 800-lecia śmierci 
Świętego i rozszerzył jego cześć na cały Kościół. Św. Wacław 
jest patronem Czech, Moraw, Pragi i katedry krakowskiej. 
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PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Księgi proroka Amosa. 
Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogie-
go, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, 
którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księży-
ca, byśmy mogli sprzedawać zboże, i kiedy 
szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A 
będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i 
wagę podstępnie fałszować. Będziemy ku-
pować biednego za srebro, a ubogiego za 
parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy 
sprzedawać». Poprzysiągł Pan na dumę Ja-
kuba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich ich 
uczynków». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Paw-
ła Apostoła do Tymoteusza. Polecam przede 
wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne 
błagania, dziękczynienia odprawiane były za 
wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich 
sprawujących władzę, abyśmy mogli prowa-
dzić życie ciche i spokojne z całą pobożno-
ścią i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe 
w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który 
pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni 
i doszli do poznania prawdy. Albowiem 
jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między 
Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, 
który wydał siebie samego na okup za 
wszystkich, jako świadectwo, w oznaczo-
nym czasie. Ze względu na nie ja zostałem 
ustanowiony głosicielem i apostołem – mó-
wię prawdę, nie kłamię – nauczycielem po-
gan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by 
mężczyźni modlili się na każdym miejscu, 
podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów. 
Oto słowo Boże. 
EWANGELIA Słowa Ewangelii według 
Świętego Łukasza. Jezus powiedział do 
uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał 

rządcę, którego oskarżono przed nim, że 
trwoni jego majątek. Przywołał więc go do 
siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? 
Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie 
będziesz mógł zarządzać”. Na to rządca 
rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro 
mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie 
mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co 
uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swo-
ich domów, gdy będę odsunięty od zarzą-
dzania”. Przywołał więc do siebie każdego z 
dłużników swego pana i zapytał pierwszego: 
„Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpo-
wiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: 
„Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i 
napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał dru-
giego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: 
„Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź 
swoje zobowiązanie i napisz: osiemdzie-
siąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, 
że roztropnie postąpił. Bo synowie tego 
świata roztropniejsi są w stosunkach z po-
dobnymi sobie ludźmi niż synowie światło-
ści. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie so-
bie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy 
wszystko się skończy, przyjęto was do 
wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej 
sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie 
wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest 
nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy 
będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą 
mamoną nie okazaliście się wierni, to kto 
wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w 
zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście 
się wierni, to któż wam da wasze? Żaden 
sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż 
albo jednego będzie nienawidził, a drugiego 
miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a 
tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i 
Mamonie!». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 22 Września 2019 
7.00 + Barbarę Szczepańską greg. 22. 
8.30 + Teresę, Jerzego, Krzysztofa 
Szachnowskich. 
10.00 Dziękcz. w 20 r. ślubu Anety i 
Jarosława Dąbrowskich z prośbą o 
dalsze Boże błog. i potrzebne łaski. 
11.30 + Matyldę, Stanisława Bauman. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Annę, Jadwigę, Józefa, Hipo-
lita Szatrajów. 
PONIEDZIAŁEK 23 Września 2019 
7.00 + Jerzego Ancerowicza, Teresę, 
Jerzego Jędrzejczaków  
i zm. z rodziny Woźniaków, Ancero-
wiczów i Jedrzejczaków. 
7.00 + Mariusza Cyran. 
7.00 + Hannę Tobolczyk w 7 r. śm., 
Irenę, Bogusława Mazanek. 
18.00 O dalsze Boże blog. i wszelkie 
łaski dla Tomasza i Ani. 
18.00 + Barbarę Szczepańską gr. 23. 
WTOREK 24 Września 2019 
7.00 + Rafała Niedźwiedzia. 
7.00 + Mieczysława, Stanisławę, Alek-
sandrę, Czesława Powierżów. 
7.00 + Józefa Kilisia pp. 
18.00 + Marię, Bronisława Szymań-
skich, Teofilę, Jana Jasińskich, Ada-
ma Streżyńskiego. 
18.00 + Barbarę Szczepańską greg. 
24. 
ŚRODA 25 Września 2019 
7.00 + Władysława Filę ( od siostry 
Ireny z rodziną ). 
7.00 + Krzysztofa Angielczyka pp. 
7.00 + Danutę Sosińską pp. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Barbarę Szczepańską greg. 
25. 

CZWARTEK 26 Września 2019 

7.00 + Władysława Filę ( od mamy i 
brata Bogdana ) 
7.00 + Dariusza Wolskiego pp. 
7.00 + Edwarda Bonieckiego pp. 
18.00 + Barbarę Szczepańską gr. 26. 

PIĄTEK 27 Września 2019 
7.00 + Jadwigę, Stanisława Dwórzni-
ków. 
7.00 + Władysława Filę ( od siostry 
Grażyny z rodziną ) 
7.00 + Krystynę, Stanisława, Janinę, 
Kazimierza, Piotra, Stanisława, Jani-
nę Ogórków, Mariannę, Wiktora, 
Edwarda Getlerów. 
18.00 + Barbarę Szczepańską greg. 27 
18.00 + Ewę, Jerzego Szczerbińskich. 

SOBOTA 28 Września 2019 
7.00 + Helenę, Michała, Edwarda, 
Teodora, Krzysztofa Franiewskich. 
7.00 + Leokadię Angielczyk. 
7.00 + Zofię Sosińską w 3 r. śm. 
18.00 + Danutę Tokarską, Stefanię, 
Stanisława Sienkiel, C.R. Drążkow-
skich, Tokarskich, Wójtowiczów. 
18.00 + Barbarę Szczepańską gr. 28. 

NIEDZIELA 29 Września 2019 
7.00 + Janusza Bułkę w 1 r. śm. 
8.30 + Wiesławę Siwka. 
10.00 + Adama, Genowefę, Edwarda 
Rockich, Czesława, Michalinę, Ry-
szarda, Andrzeja Ciepielewskich, 
Henryka Majewskiego. 
11.30 Dziekczynna z prośbą o Boże 
błog. i potrzebne łaski dla Wacławy i 
Damazego w 60 r. ślubu i całej ich 
rodziny. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Barbarę Szczepańską gr. 29. 

22 . 09 . 2019   -   OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE 

1. Po Mszy św. wieczornej o godz. 19.00 w salce przy kancela-

rii, kolejne spotkanie z cyklu konferencji dla narzeczonych. 

2. Dzisiaj przed kościołem osoby ze wspólnoty niepełnospraw-

nych będą rozprowadzać znaczki wartościowe. Pozyskane w 

ten sposób środki zostaną przeznaczone na działalność tej 

wspólnoty. 

3. Młodzież z klas VIII Szkoły Podstawowej, oraz ci którzy nie 

przyjęli sakramentu bierzmowania do tej pory z różnych po-

wodów, może się zapisywać w zakrystii u ks. Roberta. 

4. Przyjmujemy już zapisy intencji mszalnych na rok 2020. 

5. W przyszłą niedzielę 29 września będziemy przeżywać Uro-

czystość Odpustową ku czci św. Michała Archanioła. Suma 

odpustowa z procesją o godz. 13.00. Zapraszamy. 

6. Krucjata modlitwy Różańca Fatimskiego zaprasza gorąco i 

serdecznie wszystkich do wspólnej modlitwy. Spotkania te i 

modlitwy są w każdy poniedziałek w kościele o godz. 17.00. 

Zapraszamy. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można 

w zakrystii. 

 


