
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 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. oraz uroczystości 
i świąt - kościelnych i państwo-
wych; zaś w wakacje tylko po 
południu) 

1.Dzisiejsza niedziela w całym kościele rozpoczyna Tydzień Misyj-
ny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy, a papieskie dzieła 
misyjne wspieramy dziś ofiarą złożoną na tacę. 

2.W ostatnim tygodniu października zapraszamy na nabożeństwa 
różańcowe – w niedziele o godz.17.30 ,w tygodniu o godz.17.15. 

3.W kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki jednorazowe, 
roczne i listopadową Mszę św. zbiorową za zmarłych. 

4.W poniedziałek 31 października oraz w dniu wszystkich Świętych 
będziemy przyjmować na wypominki także na cmentarzu stoliki 
naszej parafii będą z nazwą naszej Parafii. Dając więc na wypomin-
ki na cmentarzu, prosimy by na to zwrócić uwagę – bo do jakiej 
parafii ktoś da na wypominki, to w tej parafii będą one czytane. 

5.1 listopada (wtorek) przypada Uroczystość Wszystkich Świętych 
Msze św. w kościele o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00. Nie 
będzie w Kościele Mszy św. o godz. 13.00. O godz. 11.00 wyruszy 
z Kościoła procesja na cmentarz. Podczas procesji na cmentarzu 
będziemy się modlić w intencji zmarłych polecanych w wypomin-
kach jednorazowych. Po zakończeniu procesji ok .godz. 12.30 na 
cmentarzu zostanie odprawiona Msza św. 

6.W dniu 2 listopada przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
zmarłych. Msze tego dnia o godz. 7.00 i 18.00. 

7.W dniach  od 1 do 8 listopada włącznie , codziennie można zyskać 
odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za 
zmarłych. 

8.Od 1 do 30 listopada o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. 
zbiorowa w intencji zmarłych. W każdą III niedzielę miesiąca po 
Mszy św. o godz. 7.00 czytane będą wypominki roczne za zmar-
łych , a o godz. 8.30. jest odprawiana Msza św. w intencji zmar-
łych, polecanych w wypominkach rocznych. 

9.W najbliższy piątek po Mszy św. wieczornej, będzie spotkanie 
kandydatów przygotowujących się pierwszy rok do sakr. bierzmo-
wania. Obecność obowiązkowa. 

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

KONTO BANKOWE PARAFII 
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI 
79  80110008  0000  0096  6638  0001 

 

ŚWIĘCI O RÓŻAŃCU 
   „Różaniec został pomyślany, aby łatwiej otworzyć nam Niebo 
przez wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy” (papież, Juliusz III).  
   „Różaniec jest murem obronnym, którym Maryja opasuje Ko-
ściół święty” (św. Józef Sebastian Pelczar). 
   „Różaniec, to najpobożniejszy sposób modlitwy do Boga, łatwy 
do stosowania przez wszystkich, którzy trwają w wysławianiu 
Najświętszej Dziewicy” (Ojciec Święty Pius V) 
   „Różaniec jest modlitwą maluczkich i pokornych, ale też modli-
twą najwznioślejszych duchów w Kościele; jest modlitwą teolo-
gów, doktorów, myślicieli i świętych” (Sługa Boży Stefan Wyszyń-
ski). 
   „Różaniec został dany przez Niebo jako środek, aby ułagodzić 
gniew Boży i uprosić wstawiennictwo Matki Najświętszej” (Ojciec 
Święty Grzegorz XIII). 

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

Wiadomości Parafialne 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                    23  październik  2016r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Syracydesa: Pan jest 
Sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie 
będzie miał On względu na osobę przeciw 
biednemu, owszem, wysłucha prośby po-
krzywdzonego. Nie lekceważy błagania sie-
roty i wdowy, kiedy się skarży. Kto służy 
Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, 
a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modli-
twa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, 
aż dojdzie do celu. Nie odstąpi ona, aż wej-
rzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwy-
mi, i wyda słuszny wyrok. 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
REFREN:  
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. 
   Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,*  
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 
Dusza moja chlubi się Panem,* niech słyszą 
pokorni i niech się weselą. 
   Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czy-
niącym,* by pamięć o nich wymazać z zie-
mi. Pan słyszy wołających o pomoc* i ratuje 
ich od wszelkiej udręki. 
    Pan jest blisko ludzi skruszonych w ser-
cu,* ocala upadłych na duchu.  Pan odkupi 
dusze sług swoich,* nie zazna kary, kto się 
doń ucieka. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza: Najdroższy: 
Krew moja już ma być wylana na ofiarę, 
a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych 
zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, 
wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla 
mnie wieniec sprawiedliwości, który mi 
w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sę-
dzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, któ-

rzy umiłowali pojawienie się Jego. Pospiesz 
się, by przybyć do mnie szybko. W pierw-
szej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, 
ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie 
będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy 
mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie 
dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby 
wszystkie narody je posłyszały; wyrwany 
też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan 
od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, 
przyjmując do swego królestwa niebieskie-
go; Jemu chwała na wieki wieków. Amen. 

Oto Słowo Boże. 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja.  
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,  
nam zaś przekazał słowo jednania. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
Jezus powiedział do niektórych, co ufali 
sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, 
tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do 
świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a 
drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w 
duszy modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie 
jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, 
cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę 
dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 
wszystkiego, co nabywam”. Natomiast cel-
nik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu 
wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i 
mówił: „Boże, miej litość dla mnie, grzesz-
nika”. Powiadam wam: Ten odszedł do 
domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżo-
ny, a kto się uniża, będzie wywyższony». 

Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 23.10.2016 
7.00 + Władysława, Mieczysławę i Wlde-
mara Tobolczyk, Jana i Danutę Grano-
szewskich, Franciszka Bagińskiego. 
8.30 + Jana Rajewskiego 23 greg. 
10.00 + Danutę Tokarską, Stefanię i Stani-
sława Sienkiel. 
11.30 + Henryka – Tadeusza Bieńkowskie-
go z okazji imienin. 
13.00  W INT. PARAFIAN. 
18.00 + Mariannę, Jana i Tadeusza Lewiń-
skich oraz Zenobię i Mariana Kowalew-
skich. 
 
PONIEDZIAŁEK 24.10.2016 
7.00 + Jana Rajewskiego 24 greg. 
7.00 + Rafała Niedźwiedzia. 
7.00 + Władysława, Irenę i Weronikę 
Świetlickich, Alfreda, Franciszkę i Bole-
sława Piotrowskich. 
18.00 + Wacława Rynkuna w 9 r. śm. 
18.00    O Boże błog. dla Eugenii i Włodzi-
mierza w 40 r. ślubu z prośbą o zdrowie i 
potrzebne łaski na dalsze lata. 
 
WTOREK 25.10.2016 
7.00 + Jana Rajewskiego 25 greg. 
7.00 + Bolesława Kurowskiego p.p. 
7.00 + Mariannę Rutkowską w 1 r. śm. 
18.00 + Marcina Dębskiego i jego dziad-
ków. 
18.00 + Ryszarda Nesner w 1 r. śm. 
 
ŚRODA 26.10.2016 
7.00  + Jana Rajewskiego 26 greg. 
7.00 + Zbigniewa w 14 śm., Ilonę Zwoliń-
skich i zm. z rodz. 
7.00 + Piotra Bieleckiego. 
18.00    NOWENNA DO MBN POMOCY. 
18.00 + Tadeusza i Krzysztofa Golejew-
skich. 
 

18.00 + Zdzisława Pyrzakowskiego i Regi-
nę Golejewską. 
 
CZWARTEK 27.10.2016 
7.00 + Jana Rajewskiego 27 greg. 
7.00 + Irenę. 
7.00 + Henryka Krysiak w 29 r. śm. 
7.00 + Annę Wysocką w 1 r. śm. 
18.00 +Urszulę Bakun. 
 
PIĄTEK 28.10.2016 
7.00 + Tadeusza Stanisławę i Stanisława 
Piaseckich, Helenę i Władysława Bańka 
7.00 + Stefana Jasińskiego 
7.00 +Ryszarda Władysławę i Stefana 
Możdżyńskich 
18.00 + Jana Rajewskiego 28 greg. 
18.00  + Władysława i Mariannę Bińczyk 
18.00  w intencji Bogu wiadomej 
 
SOBOTA 29.10.2016 
7.00 + Jana Rajewskiego 29 greg. 
7.00 +Józefa Drzazgowskiego w 8 r.śm., 
zm. z rodziny Dawitczyków i Drzazgow-
skich 
 
18.00 + Stanisławę Prusaczyk w 10 r.śm., 
Mariannę i Józefa Ziemińskich 
18.00 + Irenę Gryszkiewicz w 2 r.śm. 
 
NIEDZIELA 230.10.2016 
7.00 + Urszulę Grącką 
7.00 + Wacława w 1 r.śm., Helenę i Wikto-
ra Krzepickich 
8.30 + Jana Rajewskiego 30 greg. 
10.00   + Franciszkę Joannę Szczepana 
Kwiatkowskich 
11.30    
13.00  W INT. PARAFIAN. 
18.00  

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  Śp. ; Janina Szymańska Wieczny odpoczynek…  

28 X Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 
Św. Szymon miał przydomek Zelota – Gorliwiec, ze względu na gorliwość w 
zachowywaniu Prawa Mojżeszowego.  
Św. Juda Tadeusz, brat Jakuba Młodszego, był krewnym Pana Jezusa. Jest auto-
rem listu zaliczonego do ksiąg Nowego Testamentu. Wierni wzywają go jako 
orędownika w sprawach beznadziejnych.  

Por: http://liturgia.niedziela.pl/spis_liturgia.php?p=201610 

    Biskup, który miał zadecydować, czy wyświęcić na kapłana przyszłego proboszcza z Ars, 
bał się podjęcia takiej decyzji, ponieważ św. Jan Maria Vianney nie dawał sobie rady z nauką. 
W końcu biskup postawił decydujące pytanie: „Czy umiesz odmawiać różaniec?”, „Kocham 
tę modlitwę!” odpowiedział Vianney. Słysząc taką odpowiedź biskup powiedział: 
„Wyświęćmy go. Będzie dobrym księdzem”. 
    Pewien student uniwersytetu jadący pociągiem z Dijon do Paryża zajął miejsce obok 
skromnie ubranego mężczyzny, który odmawiał różaniec, wolno przesuwając paciorki w pal-
cach. „Proszę skorzystać z mojej rady i wyrzucić ten różaniec przez okno i trochę poczytać, 
co na temat wiary w Boga mówi nauka. Proszę mi dać pański adres a ja prześlę panu literatu-
rę, która panu w tej sprawie pomoże”. Mężczyzna podał młodemu człowiekowi wizytówkę: 
„Ludwik Pasteur, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych, Paryż”. Ludwik Pasteur był jednym 
z największych naukowców w XX wieku i twórcą nowoczesnej bakteriologii. Każdego dnia 
odmawiał różaniec! 
    Kamery telewizyjne zarejestrowały, że kiedy senator Robert Kennedy został śmiertelnie 
raniony przez zamachowca, jego ostatnim ruchem było sięgnięcie do kieszeni, wyjęcie różań-
ca i przytulenie go do swego serca. 

                                         fragmenty artykuły Stefana Piotrowskiego „Odmawiajcie zawsze różaniec” – Miłujcie się nr 3-2002 s. 25-26  
 

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec 
Znany w historii apostoł różańca świętego i założyciel bractw różańcowych - bł. Alan, miał otrzymać od 
Matki Bożej następujące obietnice, przekazywane w tradycji zakonu dominikańskiego:  
1. Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą odmawiając różaniec święty otrzymają pewną szczególną łaskę.  
2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój różaniec przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.  
3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi here-

zje.  
4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od 

próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia 
rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.  

5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec - nie zginie.  
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie 

tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu bożego, nie umrze 
nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - 
wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.  

7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.  
8. Chcę, aby odmawiający mój różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię 

łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach świętych.  
9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.  
10. Prawdziwi synowie mego różańca osiągną wielką chwałę w niebie.  
11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz - otrzymasz.  
12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie. 
13. Uzyskałam u syna mojego, aby wpisani do bractwa mojego różańca - mieli w 

życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.  
14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna 

mojego jednorodzonego.  
15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba. 

K a r t k i  z  K a l e n d a r z a  L i t u r g i c z n e g o  

Dlaczego odmaw iać różaniec?  


