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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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Święta Martyna – Patron-
ka Rzymu. Św. Martyna 
żyła w III wieku w Rzymie. 
Żywot jej znany jest z apo-
kryfów. Pochodziła ze zna-
nej i zamożnej rodziny, w 
które była wychowana bar-
dzo pobożnie. Dość wcze-
śnie została osierocona przez 
rodziców. W swojej poboż-
ności postanowiła żyć w 
czystości i w ubóstwie, dla-
tego cały swój majątek roz-

dała biednym. Została diakonisą. 
 Tymczasem cesarz Aleksander Sewerus (+235) 
rozpoczął prześladowanie chrześcijan, czyli – jak ich 
nazywano – Galilejczyków. Dlatego chrześcijanom na-
kazywano składać hołd pogańskim bożkom. Jedną z tych 
nakłanianych do bałwochwalstwa była św. Martyna, o 
której rękę uprzednio starał się Aleksander Sewer. Obie-
cano ją uwolnić, jeżeli złoży hołd i dary Apollinowi. Le-
genda podaje, że próbowano ją zgładzić kilka razy: naj-
pierw rzucono Martynę na pożarcie lwom, jednak zwie-
rzęta nie tylko nie rzuciły się na nią, ale potulnie ułożyły 
się u jej stóp. Potem próbowano spalić Martynę na sto-
sie, jednak spadł deszcz i ugasił płomienie. W końcu 
cesarz rozkazał ją ściąć i w ten sposób św. Martyna za-
kończyła życie. 
 Kult św. Martyny poświadczony jest dokumenta-
mi już w VII wieku, kiedy to poświęcono jej w Rzymie 
kaplicę. W XVII w. nastąpiło ożywienie kultu, kiedy 
papież Urban VIII w 1634 r. poinformował 
o odnalezieniu relikwii świętej w poświęconej jej kapli-
cy, w związku z czym polecił odbudować w Rzymie ko-
ściół świętych Łukasza i Martyny. Obecnie w tym ko-
ściele znajdują się domniemane relikwie świętej. Dziś 
pamiątkę św. Martyny obchodzimy 30 stycznia, ale 
przed odnalezieniem relikwii pamiątkę obchodzono 1 
stycznia. 
Św. Martyna jest patronką Rzymu i karmiących kobiet. 

Redakcja: ks. Andrzej Wasowski 
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PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Księgi proroka Malachiasza. To mówi 
Pan Bóg: Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygo-
tował drogę przede Mną, a potem nagle przybę-
dzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekuje-
cie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto 
nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa 
dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się uka-
że? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług 
farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i 
oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i 
przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą 
składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie 
miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za daw-
nych dni i lat starożytnych. Oto słowo Boże. 
 
DRUGIE CZYTANIE . Czytanie z Listu do He-
brajczyków. Ponieważ dzieci uczestniczą we 
krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej 
różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez 
śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę 
nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić 
tych wszystkich, którzy całe życie przez 
bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste 
bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygar-
nia potomstwo Abrahamowe. Dlatego mu-
siał się upodobnić pod każdym względem do 
braci, aby stał się miłosiernym i wiernym 
arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania 
za grzechy ludu. W czym bowiem sam cier-
piał będąc doświadczany, w tym może 
przyjść z pomocą tym, którzy są poddani 
próbom. Oto słowo Boże. 
 

EWANGELIA. Słowa Ewangelii według święte-
go Łukasza. Gdy upłynęły dni oczyszczenia 
Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzi-
ce przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go 
przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane 
w Prawie Pańskim: Każde pierworodne 
dziecko płci męskiej będzie poświęcone 
Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę 

synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie 
z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jero-
zolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to 
człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał po-
ciechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na 
nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie uj-
rzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pań-
skiego. Za natchnieniem więc Ducha przy-
szedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili 
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim we-
dług zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, 
błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, 
pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, 
według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrza-
ły Twoje zbawienie, któreś przygotował 
wobec wszystkich narodów: światło na 
oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, 
Izraela. A Jego ojciec i matka dziwili się 
temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś bło-
gosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: 
Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na 
powstanie wielu w Izraelu i na znak, które-
mu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę 
miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamy-
sły serc wielu. Była tam również prorokini 
Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, 
bardzo podeszła w latach. Od swego panień-
stwa siedem lat żyła z mężem i pozostała 
wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty 
rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, 
służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i 
nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, 
sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, 
którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. 
A gdy wypełnili wszystko według Prawa 
Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego 
miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało 
mocy, napełniając się mądrością, a łaska 
Boża spoczywała na Nim. Oto słowo Pań-
skie. 



NIEDZIELA 2 Lutego 2020 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
8.30 + Annę Wileńską – greg. 3. 
10.00 + Macieja i Henryka Prusaczy-
ków. 
11.30 + Władysława, Mariannę, Wie-
sława Nosarzewskich oraz ich rodzi-
ców, zm. z rodz. Choroś, Nalborskich, 
Piaseckich i Mańkowskich 
13.00 ZA PARAFIAN 
16.00 
18.00 + Franciszka ( 5 r. śm. ), Ma-
riannę Bieleckich. 
PONIEDZIAŁEK 3 Lutego 2020 
7.00 + Annę Wileńską – greg. 4. 
7.00 + Marię Safaryn 48 r. śm. 
7.00 + Piotra Siekluckiego i dziadków 
z obu stron. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH. 
WTOREK 4 Lutego 2020 
7.00 + Stefana Rączkę w 24 r. śm. 
7.00 + Basię, Jadwigę (5 r.), Wacława, 
Władysława Oleksiaków. 
7.00 + Barbarę Drapiewską w 23 r. 
śm., Jarosława i Franciszka ( 2 r. 
śm. ) Trzasków. 
18.00 + Annę Wileńską – greg. 5 
18.00 + Zofię, Ryszarda, Natalię i Ed-
munda Gureckich. 

ŚRODA 5 Lutego 2020 
7.00 + Annę Wileńską – greg. 6 
7.00 + Franciszkę, Piotra, Alfonsa 
Bonków. 
7.00 + Irenę Siwek pp. 

18.00 NOWENNA DO MBNP 

CZWARTEK 6 Lutego 2020 
7.00 + Annę Wileńską – greg. 7 
7.00 + Władysławę, Stefana i Ryszar-
da Możdżyńskich. 
7.00 + Waldemara Wudeckiego pp. 
18.00 + Jacka Bułkę w 4 r. śm., oraz 
zm. z rodziny Kuzków, Banaszków, 
Myślińskich, Bułków. 
PIĄTEK 7 Lutego 2020 
7.00 + Annę Wileńską – greg. 8. 
7.00 + Mariannę, Józefa Grzelaków. 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
18.00 + Adelę, Tadeusza Gałeckich, 
Stefana, Teklę Narożnych, Leokadię, 
Franciszka Boczkowskich. 
SOBOTA 8 Lutego 2020 
7.00 + Henrykę Szpakiewicz w 3 r. 
śm. i zm. z rodziny Szpakiewiczów. 
7.00 + Scholastykę, Ignacego Zieliń-
skich, Anastazję Szulc. 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. i zdrowie dla Aleksandry i Ewe-
liny Jacak. 
18.00 + Annę Wileńską – greg. 9 
NIEDZIELA 9 Lutego 2020 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
8.30 + Romana, Damiana, Martę, Ta-
deusza Zakrzewskich. 
10.00 + Tadeusza Jendor w 4 r. śm. i 
zm. z rodz. Jendor i Sieradzkich. 
11.30 + Alfreda Kozłowskiego. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Annę Wileńską – greg. 10. 

2  .  II  .  2020    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś przezywamy Święto Ofiarowania Pańskiego – MB 

Gromnicznej. Poświęcenie gromnic podczas Mszy św. 
Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na zakony 
kontemplacyjne. Dziś też Kościół obchodzi Dzień Życia 
Konsekrowanego. 

2. W dniu dzisiejszym o godz. 16.00 będzie Msza św. dla 
dzieci kl. III, przygotowujących się do I Komunii Św. 
Dzieci przychodzą z rodzicami, obecność obowiązkowa. 

3. Zapraszamy dziś na godz. 17.30 na nabożeństwo adora-
cyjne z racji I Niedzieli miesiąca. 

4. Jutro o godz. 18.00 będzie Msza św. wspólna za zmar-
łych. Intencje można składać w zakrystii, a ich odczyty-
wanie rozpoczniemy o godz. 17.50. 

5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza św. 
ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa będzie o godz. 7.00. 
Spowiedź rano oraz po południu od godz. 17.30. 

6. Dzieci i młodzieży z naszej parafii wyjeżdżającą w góry 
zapraszamy w przyszłą Niedzielę na Msze św. o godz. 
8.30. Po tej Mszy św. nastąpi wyjazd. Powrót w sobotę 
( 15 lutego ) w godzinach popołudniowych. 

7. W sobotę o godz. 9.00 zbiórka dla kandydatów, mini-
strantów i lektorów. 

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją 
można w zakrystii. W tym „Idziemy” możemy przeczy-
tać następujące artykuły: 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Zofia Dębska—Kalinowska W ieczny odpoczynek... 


