
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. W odpowiedzi na apel Papieża Francisz-

ka, są dziś zbierane ofiary na tacę na pomoc 

humanitarną dla Ukrainy. 

2. We wtorek po Mszy Świętej wieczornej 

odbędzie się zbiórka wszystkich ministran-

tów. Obecność obowiązkowa. 

3. W najbliższą środę (27 kwietnia) o godz. 

18.00 przybędzie do naszej Parafii Ks. Bp. 

aby udzielić młodzieży Sakramentu Bierz-

mowania. W związku z tym nie będzie 

w środę nowenny do M. B. Nieustającej Po-

mocy. 

4. Zapłaciliśmy już za nowe tablice ogło-

szeniowe kwotę prawie 9 tys. zł. 

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej 

– nabyć ją można w zakrystii. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

KONTO BANKOWE PARAFII 

BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI 

79  80110008  0000  0096  6638  0001 

 

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

Wiadomości Parafialne 
V NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                                                          24 kwietnia 2016r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pa-
weł i Barnaba wrócili do Listry, do Iko-
nium i do Antiochii, umacniając dusze 
uczniów, zachęcając do wytrwania 
w wierze, «bo przez wiele ucisków trze-
ba nam wejść do królestwa Bożego». 
Kiedy w każdym Kościele wśród mo-
dlitw i postów ustanowili im starszych, 
polecili ich Panu, w którego uwierzyli. 
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli 
do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, ze-
szli do Attalii, a stąd odpłynęli do An-
tiochii, gdzie za łaską Bożą zostali prze-
znaczeni do dzieła, które wykonali.  
Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Ko-
ściół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez 
nich zdziałał i jak otworzył poganom 
podwoje wiary. 

Oto słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.  
8 Pan jest łagodny i miłosierny, * 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
9 Pan jest dobry dla wszystkich, * 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 
   10 Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła 
   i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. 
   11 Niech mówią o chwale Twojego królestwa * 
   i niech głoszą Twoją potęgę. 
12 Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę * 
i wspaniałość chwały Twojego królestwa. 
13 Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, 
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. 

 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana 
Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe 
i ziemię nową, bo pierwsze niebo 
i pierwsza ziemia przeminęły, i morza 
już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem 
Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od 

Boga, przystrojone jak oblubienica 
zdobna w klejnoty dla swego męża. 
I usłyszałem donośny głos mówiący od 
tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: 
i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Je-
go ludem, a On będzie „Bogiem z ni-
mi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, 
a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni 
krzyku, ni trudu już nie będzie, bo 
pierwsze rzeczy przeminęły». I rzekł 
Zasiadający na tronie: «Oto czynię 
wszystko nowe». 

Oto słowo Boże. 
 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Daję wam przykazanie nowe,  
abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według Świętego Ja-
na. Po wyjściu Judasza z wieczernika 
Jezus powiedział: «Syn Człowieczy 
został teraz otoczony chwałą, a w Nim 
Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg 
został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg 
Go otoczy chwałą w sobie samym, i to 
zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze 
krótko jestem z wami. Przykazanie no-
we daję wam, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; 
żebyście i wy tak się miłowali wzajem-
nie. Po tym wszyscy poznają, że jeste-
ście uczniami moimi, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłowali». 

Oto słowo Pańskie. 
 



NIEDZIELA 24.04.2016 
7.00 + Marka Cichockiego 24 greg. 
7.00 + Michała Siuchta 21 greg. 
8.30 + Jana, Danutę Granoszewskich, Wła-
dysława, Mieczysławę, Waldemara Tobol-
czyk, zm. z rodz. 
10.00 + Jerzego Rakowskiego. 
11.30   O Boże błog. i łaski dla Żanety i 
Janusza Sar w 35 r. ślubu. 
13.00   Za Parafian. 
18.00 + Wiesława, Cecylię, Jana, Henryka 
Cyrych, Stanisławę, Grzegorza Lewandow-
skich, Witolda Postek, cr. Cyrych, Lewan-
dowskich. 
PONIEDZIAŁEK 25.04.2016 
7.00 + Marka Cichockiego 25 greg. 
7.00 + Michała Siuchta 22 greg. 
7.00 + Marka Zwierzchowskiego. 
18.00 + Zdzisława Śmigrodzkiego w 3 r. 
śm., zm. rodziców i teściów. 
18.00    O łaskę wiary, Dary Ducha Święte-
go, zdrowie i Boże błog. w dalszym życiu 
dla Jarosława i jego rodziny. 
WTOREK 26.04.2016 
7.00 + Marka i Werginę Sosińskich. 
7.00 + Michała Siuchta 23 greg. 
7.00 + Anatola Łoginow, zm. rodziców z 
obu stron. 
7.00 + Marka Cichockiego 26 greg. 
18.00 + Annę, Stefana Obrębskich. 
18.00 + Bożenę, Daniela Pniewskich, Le-
okadię Iwan i Irenę Wilczek. 
ŚRODA 27.04.2016 
7.00 + Marka Cichockiego 27 greg. 
7.00 + Michała Siuchta 24 greg. 
7.00 + Franciszka, Janinę, Zofię, Jana Ol-
kowskich, Zygmunta, Feliksę, Zenona, Ma-
rię Grikin, zm. z rodz. Olkowskich, Grikin, 
Simonaić. 
18.00   BIERZMOWANIE. 
CZWATEK 28.04.2016 
7.00 + Marka Cichockiego 28 greg. 
7.00 + Juliannę w 34 r. śm., Franciszka w 
52 r. śm. Rychter, zm. z rodz. Rychter i 
Niemczak. 
7.00 + Michała Siuchta 25 greg. 
18.00 + Szczepana, Karola i Tadeusza Gło-
dowskich. 

  Intencje Mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności 

odeszli: 

Śp. Bogdan Łapow 

Śp. Henryk Grąbczewski 

Śp. Zbigniew Jerzy Saknejda 

 

Wieczny odpoczynek… 

Ochrzczeni: 
1. Antoni Tymon Kruszewski, 
2. Krzysztof Dziadosz. 

PIĄTEK 29.04.2016 
7.00 + Marka Cichockiego 29 greg. 
7.00 + Reginę Tomaszewską w 9 r. śm. 
7.00 + Michała Siuchta 26 greg. 
18.00 + Genowefę Wodarek w 17 r. śm., zm. 
z rodz. 
 
SOBOTA 30.04.2016 
7.00 + Marka Cichockiego 30 greg. 
7.00 + Mariana Krążałę, zm. z rodz. 
7.00 + Zdzisława Pakulskiego. 
7.00 + Michała Siuchta 27 greg. 
18.00 O Boże błog., zdrowie, potrzebne łaski 
dla Aleksandra w 2 r. ur. oraz dla jego rodzi-
ców. 
18.00 + Józefa Brzowskiego. 
 
NIEDZIELA 01.05.2016 
7.00    W int. Żywego Różańca. 
7.00 + Michała Siuchta 28 greg. 
8.30 + Mariana, Reginę, Feliksę i Karola 
Affek. 
10.00 + Zygmunta, Mariannę, Wojciecha 
Dziedzic. 
11.30  
13.00   Za Parafian. 
18.00 + Bożenę Dębską w 3 r. śm. 

24 kwietnia. Święty Jerzy, męczennik. 

   Jerzy pochodził z Liddy (Azja Mniejsza). Zachowały się o nim nikłe dane 

biograficzne, jednak są bardzo liczne i wczesne dowody kultu Świętego. 

Jako ochotnik wstąpił do legionów rzymskich. Doszedł do rangi wyższego 

oficera. Podczas prześladowań za czasów Dioklecjana jako chrześcijanin 

odmówił złożenia ofiary bóstwom rzymskim. Rozdał wcześniej całą swą 

majętność ubogim. Poddano go okrutnym i długim męczarniom - według 

niektórych tekstów trwały one aż 7 lat. Przybijano go do krzyża, torturowa-

no na katowskim kole. Umęczono go w Diospolis na terenie Palestyny. 

Okrucieństwo zastosowane wobec św. Jerzego musiało być wyjątkowe, skoro wśród tak 

ogromnej liczby męczenników, którzy wówczas zginęli za wiarę, jemu nadano tytuł Wiel-

kiego Męczennika. Jego kult na Wschodzie był tak popularny, że zajmował pierwsze miej-

sce po Najświętszej Pannie Maryi i św. Michale. W samym Egipcie i na Cyprze wzniesiono 

ku jego czci 60 kościołów, a nie było ani jednej świątyni bez jego wizerunku. W Jerozoli-

mie już w wieku IV istniał kościół, a od wieku VI również klasztor ku jego czci. Podobny 

kościół i klasztor powstały w wieku VI w Jerychu. W Etiopii do dzisiaj jego kult jest bardzo 

żywy. Na Kaukazie cała prowincja otrzymała jego nazwę (Georgia - Gruzja). Do kultu 

i legendy o Świętym przyczyniły się wyprawy krzyżowe. Za swego patrona uznaje go Kilka 

Państw, miast i diecezji oraz wiele bractw rycerskich, a także zgromadzeń zakonnych. Stał 

się patronem rycerzy, żołnierzy, ludzi mających związek z bronią i walką - rusznikarzy, 

zbrojmistrzów, puszkarzy, kawalerzystów, wojsk pancernych, a także rolników, skautów 

i harcerzy. Jest orędownikiem podczas epidemii, zwłaszcza trądu, oraz w chorobach skóry. 

W ikonografii Święty ukazywany jest w krótkiej tunice jako rycerz na koniu zabijający 

smoka. Smok na obrazach (symbolizujący szatana) pochodzi z podań prawdopodobnie śre-

dniowiecznych. Historię opisał m.in. Jakub de Voragine OP około roku 1260 w "Złotej 

legendzie". Na źródle, którego woda zaopatrywała miasto Silene (prawdopodobnie później-

sza Cyrena w Libii), smok zrobił swoje gniazdo. Na czas nabierania wody mieszkańcy mu-

sieli wypędzać smoka. Aby potwór ruszył się, musiał dostać każdego dnia owcę. Kiedy 

owiec zabrakło, mieszkańcy musieli oddawać codziennie jedną z dziewcząt. Ofiara była 

wybierana przez losowanie. Pewnego razu losowanie wskazało księżniczkę. Monarcha że-

brał o jej życie, jednak bez skutku. Miała już zostać ofiarowana smokowi, gdy na jego dro-

dze pojawił się święty Jerzy. Stanął twarzą w twarz ze smokiem, przeżegnał się znakiem 

krzyża, pokonał smoka i uratował księżniczkę. Wdzięczne miasto porzuciło pogaństwo 

i przeszło na chrześcijaństwo. 
Por.: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


