
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO 

MICHAŁA ARCHANIOŁA 

 

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 NIEBIE-

SKIEGO, 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 1a 
tel. 022/775 23 32 

e-mail:  

kancelaria@ndmswmichal.pl 
Godz. otwarcia kancelarii:  

pon.—pt. (bez czw.): 10-12 

        16-17:30 

1. Dziś III niedziela miesiąca. Zapraszamy na mo-

dlitwę adoracyjna przed Najświętszym Sakramen-

tem. Wyjątkowo dziś wystawienie rozpocznie się 

o godz. 20.00 i trwać będzie do godz. 21.00. 

 

2. Dzisiaj na Msze Św. o godz. 18.00 zapraszamy 

młodzież już przygotowująca się do Bierzmowania 

oraz uczniów klas III gimnazjum, którzy chcą roz-

począć  swoje przygotowanie. Po Mszy Św. będzie 

spotkanie – młodzież przychodzi na nie wraz z ro-

dzicami. 

 

3. Również dzisiaj rozpoczyna się w naszej parafii 

cykl konferencji przed ślubem. Spotkania będą się 

odbywały w niedziele o godz. 19.00 w sali przy 

kancelarii. 

 

4. W przyszła niedziele będziemy przeżywać uro-

czystość odpustowa ku czci Św. Michała Archa-

nioła. Suma odpustowa z procesja o godz. 13.00. 

W piątek 25 września o godz. 17.15 zapraszamy 

wszystkie chętne dziewczynki na próbę sypania 

kwiatków w czasie procesji. Bardzo prosimy 

o płatki kwiatków na procesje. 

 

5. Można już zgłaszać intencje Mszy Św. na rok 

2016. Są także wolne intencje w tym roku. Zapra-

szamy. 

 

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – na-

być można ja w zakrystii. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

KONTO BANKOWE PARAFII 

BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI 

79  80110008  0000  0096  6638  0001 

   Można dziś wziąć udział w koncercie Jana Pietrzaka „Żeby Polska 

była Polska”. Rozpocznie się o godz. 17:00 w NOSiR. Cena biletów 

25 zł. 

   Informujemy o pięknej akcji wychowawczej w Akademii Młode-

go Profesjonalisty „Niῆo”. Polecamy odwiedzić stronę internetową 

ampnino.pl 

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

Wiadomości Parafialne 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Mądrości. Bezbożni mó-
wili: Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, 
bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym 
sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wy-
pomina nam błędy naszych obyczajów. 
Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, 
wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo 
jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg 
ujmie się za nim i wyrwie go z ręki prze-
ciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, 
by poznać jego łagodność i doświadczyć 
jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć 
haniebną, bo - jak mówił - będzie ocalony. 

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Pan podtrzymuje całe moje życie. 
Wybaw mnie, Boże, w imię swoje, 
mocą swoją broń mojej sprawy. 
Boże, wysłuchaj mojej modlitwy, 
nakłoń ucha na słowo ust moich. 
   Bo powstają przeciwko mnie pyszni, 
   gwałtownicy czyhają na me życie, 
   nie mają oni Boga 
   przed swymi oczyma. 
Oto mi Bóg dopomaga, 
Pan podtrzymuje me życie. 
Będę Ci chętnie składać ofiarę 
i sławić Twe dobre imię. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu św. Jakuba Apostoła. Naj-
milsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też 
bezład i wszelki występek. Mądrość zaś 
zstępująca z góry jest przede wszystkim 
czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, 
posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych 
owoców, wolna od względów ludzkich 
i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją 
w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. 
Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między 
wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, 

które walczą w członkach waszych. Pożąda-
cie, a nie macie, żywicie morderczą za-
zdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzi-
cie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, 
gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie 
otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając 
się jedynie o zaspokojenie swych żądz. 

Oto słowo Boże. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Bóg wezwał nas przez Ewangelię,  
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według św. Marka. Jezus 
i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, 
On jednak nie chciał, żeby kto wiedział 
o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów 
i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wyda-
ny w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po 
trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jed-
nak nie rozumieli tych słów, a bali się Go 
pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był 
w domu, zapytał ich: "O czym to rozmawia-
liście w drodze?" Lecz oni milczeli, w dro-
dze bowiem posprzeczali się między sobą 
o to, kto z nich jest największy. On usiadł, 
przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli 
kto chce być pierwszym, niech będzie ostat-
nim ze wszystkich i sługą wszystkich". Po-
tem wziął dziecko; postawił je przed nimi 
i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: 
"Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię 
moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmu-
je, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który 
Mnie posłał". 

Oto słowo Pańskie. 
 
 
 
 



NIEDZIELA 20. 09. 2015 

7.00   O Boże błogosławieństwo córki dla 

Joanny. 

8.30   WYPOMINKI ROCZNE 

10.00 + Mariannę, Lucjana, Mariana i Eu-

geniusza Bułka i Andrzeja Drwędzkiego. 

11.30 W int Niepełnosprawnych. 

13.00   ZA PARAFIAN 

18.00 + Piotra Głośniak w 20 r. śm. 

 

PONIEDZIAŁEK 21. 09. 2015 

7.00 + Danutę i Mariana Podłuckich. 

7.00 + Annę, Jadwigę, Hipolita i Józefa 

Szatraj. 

7.00 + Macieja i Halinę Rzepkowskich 

w 9 r. śm. 

7.00 + Zofię Dębską p.p. 

18.00 + Sebastiana Gocha . 

18.00   W pewnej intencji. 

 

WTOREK 22. 09. 2015 

7.00   O Boże miłosierdzie dla Tomasza 

i Ani. 

7.00 + Franciszka, Władysława i Kornelię 

Skłuckich, Leona, Janinę i Benedykta Jaku-

bowskich i Marię Ławską. 

7.00 + Adama, Genowefę i Edwarda Roc-

kich, Czesłwa, Michalinę, Ryszarda i An-

drzeja Ciepielewskich i Henryka Majew-

skiego 

7.00   Dziękczynno – błagalna za Izę i Mar-

ka oraz córkę Kludię w 13 r. ślubu. 

18.00 + Tomasza Ciszka. 

18.00   W pewnej intencji. 

 

ŚRODA 23. 09. 2015 

7.00 + Stefana Traczyk. 

7.00 + Mariannę Kania. 

7.00 + Romana Szafraniec. 

7.00 + Ewę Jabczyńską p.p. 

18.00   Nowenna do MBNP 

18.00 + Ewę Młynarek w 1 r. śm. 

  Intencje mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Henryk Podleśny 

Śp. Marek Sosiński 

Śp. Teresa Ostrowska 

Śp. Eulalia Janiszewska 

 

Wieczny odpoczynek… 

Chrzest: 
Wiktoria Byszewska, Kacper Paź. 
Ślub: 
Michał Sarama i Justyna Kwiatkowska 

Intencje mszalne c. d. 
CZWATEK 24. 09. 2015 

7.00 + Józefa Kowalskiego. 

7.00 + Romana Szafraniec. 

7.00 + Artura Rajewskiego p.p. 

7.00 + Barbarę Misiak p.p. 

18.00 + Cecylię, Józefa, Eugeniusza i Stefana 

Mamaj, Józefę i Andrzeja Wdowiarskich, Ludwi-

kę i Andrzeja Sojka. 

PIĄTEK 25. 09. 2015 

7.00 + Zenona w 1 r. śm. i Irenę Kruszewskich. 

7.00 + Romana Szafraniec. 

7.00 + Zygmunta Zalewskiego p.p. 

7.00 + Honoratę, Józefa i Adama Bułka. 

18.00 + Leszka w 22 r. śm. Jadwigę i Zbigniewa 

Szyndler. 

18.00 + Stefana w 3 r. śm, Antoniego i Genowefę 

Olkowskich, Julię i Tomasza Fajfer. 

SOBOTA 26. 09. 2015 

7.00 + Piotra Bieleckiego. 

7.00 + Elżbietę Chodzińską w 1 r. śm. 

7.00 + Michała i Krystynę Gawryłowicz. 

7.00 + Sabinę Fabisiak w r. śm. 

18.00 + Mariana Nercz, zm. z rodz. Nercz, Jadwi-

gę Grzybowską, Czesława Grzelak i zm. z rodz. 

Grzelaków. 

18.00 + Annę w 23 r. śm., Jana  37 r. śm. Wiczyń-

skich. 

NIEDZIELA 27. 09. 2015 

7.00 + Hannę Tobolczyk w 3 r. śm. 

8.30 + Mariana Myśliwca 

11.30 + Danutę Tokarską, Stanisława i Stefanię 

Sienkiel i zm. z rodz. Wójtowiczów i Drączkow-

skich. 

13.00   ZA PARAFIAN. 

 

25 WRZEŚNIA. BŁOGOSŁAWIONY WŁADYSŁAW Z GIELNIOWA, PREZBITER. 

 Marcin Jan (takie imiona otrzymał na chrzcie) urodził się w Gielniowie 

koło Opoczna ok. 1440 r. Jego rodzice byli ubogimi mieszczanami. Po ukończe-

niu szkoły parafialnej udał się do Krakowa, gdzie kontynuował swoje studia. 

W Krakowie zapoznał się z bernardynami. Jak sam pisze w swoim wierszu auto-

biograficznym, wstąpił do bernardynów i przyjął imię zakonne Władysław. Tu 

również najprawdopodobniej odbył swoje studia zakonne i otrzymał święcenia 

kapłańskie. Nie wiadomo, gdzie spędził pierwsze lata w kapłaństwie i jakie urzę-

dy sprawował w owym czasie w zakonie. Wiadomo na pewno, że w latach 1486-

1487 przebywał w Krakowie, gdzie m.in. pełnił obowiązki egzaminatora w spra-

wie cudów, jakie działy się za przyczyną św. Szymona z Lipnicy. Sprawował także urząd wikariusza 

prowincji i prowincjała. Przez sześć lat czuwał nad 22 domami zakonu w Polsce. Za jego rządów 

polska prowincja bernardynów powiększyła się o placówki w Połocku i Skępem. 

 Dla swojego zakonu Władysław zasłużył się najbardziej przez to, że stał się współautorem 

konstytucji, które - zatwierdzone przez kapitułę prowincji i kapitułę generalną w Urbino (1490) - stały 

się na pewien czas dla prowincji obowiązkowym kodeksem prawnym. Jego życie było przepełnione 

modlitwą i duchem pokuty. Miał szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej. Sypiał zaledwie kilka 

godzin na lichym sienniku, bez poduszki, przykryty jedynie własnym habitem. Swoje ciało trapił 

bezustannie postem i biczowaniem. Na modlitwę poświęcał wiele godzin. Miał dar łez i ekstaz. Cho-

dził zawsze boso, nawet w najsurowsze zimy. Boso także (w trepkach) odbywał wizytacje swojej 

odległej prowincji i zagraniczne podróże. Wyróżniał się niezwykłą gorliwością o zbawienie dusz, nie 

oszczędzając się na ambonie i w konfesjonale. Pomimo wielkiej surowości dla siebie, był dla swoich 

podwładnych prawdziwym ojcem. Otaczał szczególną opieką zakonników starszych, spracowanych 

oraz chorych. W swoich konstytucjach wyznacza bardzo surowe kary wobec przełożonych, którzy 

zaniedbują opiekę nad chorymi braćmi. Silnie zabiegał, aby przełożeni pilnie zaopatrywali potrzeby 

swoich współbraci, tak dalece, by nie ważyli się kupować czy sprawiać sobie czegokolwiek, zanim 

nie zadbają o to, by w rzeczy potrzebne byli zaopatrzeni najpierw ich podopieczni. Nakazuje bardzo 

starannie wybierać kandydatów do zakonu. Mistrzów nowicjatu przestrzega przed zbytnią gorliwością 

w stosowaniu prób. Gdzie jednak widział nadużycia i świadome rozluźnienie reguły, był nieubłagany 

i stanowczy. Miał czułe serce dla uciśnionych i potrzebujących. Zapamiętano go jako płomiennego 

kaznodzieję. Był jednym z pierwszych duchownych, który wprowadził do Kościoła język polski po-

przez kazania i poetyckie teksty. Tradycja przypisała mu autorstwo wielu pobożnych pieśni. Ponadto 

układał w języku polskim koronki, godzinki i inne nabożeństwa. Charakterystycznym rysem jego 

osobowości było także nabożeństwo do Imienia Jezusa oraz do Najświętszej Maryi Panny. 

W 1504 r. został gwardianem przy kościele św. Anny w Warszawie. Tutaj umarł 4 maja 1505 r., 

w kilka tygodni po ekstazie, jaką przeżył podczas kazania w Wielki Piątek. Zaraz po śmierci oddawa-

no Władysławowi cześć należną świętym. 13 kwietnia 1572 r. dokonano uroczystego przeniesienia 

jego relikwii. W uroczystości wziął udział król Zygmunt August ze swoją siostrą Anną Jagiellonką, 

senatorowie i posłowie, którzy zjechali się na sejm do Warszawy. Dopiero papież Benedykt XIV 

wydał urzędowy akt beatyfikacji 11 lutego 1750 r. Właściwe uroczystości przygotowano jednak do-

piero w roku 1753, łącząc je z 300. rocznicą przybycia bernardynów do Polski. W roku 1759 Klemens 

XIII ogłosił bł. Władysława patronem Królestwa Polskiego i Litwy. 19 grudnia 1962 r. papież Jan 

XXIII ogłosił go głównym patronem Warszawy. 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


