
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 

 

1. Przyszła niedziela, to I niedziela miesiąca. O godz. 

17.30 zapraszamy na Nabożeństwo adoracyjne. 

 

2. Za tydzień w niedzielę 1 lutego zapraszamy na 

godz.19.00 na koncert kolęd w wykonaniu chóru „SOLI   

DEO”. 

 

3. W przyszłą niedzielę 1 lutego ,w par. św. Piotra i Pawła 

w Nowym Dworze Maz, o godz.20.00 odbędzie się kon-

cert kolęd w wykonaniu Rafała Brzozowskiego i kilku 

gwiazd z programu „Super Stracie” Na ten koncert zapra-

sza Ks. Proboszcz i artyści. 

 

4. Organizujemy wyjazd do Hiszpanii i Francji w dniach 

10 -17 września ( 8 dni). Zwiedzać będziemy :Barcelona, 

Księstwo Andory, Lourdes, La Salette, Avignon, Carcas-

sonne, Montserrat. Koszt 3,320 zł + 40 Euro. Zapisy 

w zakrystii lub w Kancelarii. Bliższe informacje 

u Ks. Proboszcza. Jest jeszcze kilka miejsc. Zachęcamy 

i zapraszamy. 

 

5. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. 

Można nabyć ją w zakrystii. 

 

6. Porządek kolędy w tym tygodniu będzie następujący: 

26.01 g. 16.00 Focha n.z., Maturzystów n.z., 

Śniadeckich, 21, 14,15, Warszawska 13, 17 

27.01 g. 16.00 Śniadeckich n.z., Modlińska 5, 7 

28.01 g. 16.00 Modlińska n.z i 15, 11 

29.01 g. 16.00 Warszawska 5a, 19, 21, 

       Modlińska 10 i 12 

30.01 g. 16.00 Mazowiecka 3, 8, 17 

31.01 g. 09.00 Sukienna n.z. Mazowiecka 2, 4 

31.01 g. 14.00 Legionów n. z. i 9, 15, 18. 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Jonasza. Pan 
przemówił do Jonasza po raz drugi tymi 
słowami: "Wstań, idź do Niniwy, wielkiego 
miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci 
zlecam". Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, 
jak Pan powiedział. Niniwa była miastem 
bardzo rozległym - na trzy dni drogi. Począł 
więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień 
drogi i wołał, i głosił: "Jeszcze czterdzieści 
dni, a Niniwa zostanie zburzona". I uwie-
rzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili 
post i oblekli się w wory od największego 
do najmniejszego. Zobaczył Bóg czyny ich, 
że odwrócili się od swojego złego postępo-
wania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą 
postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. 

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 
   Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, 
   na swoją miłość, która trwa od wieków. 
   Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu, 
   ze względu na dobroć Twą, Panie. 
Dobry jest Pan i prawy, 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, 
uczy pokornych dróg swoich. 
 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła 
Apostoła do Koryntian. Mówię wam, bra-
cia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, co 
mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, 
a ci, co płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, 
co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, 
co nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, co 
używają tego świata, tak jakby z niego nie 
korzystali. Przemija bowiem postać tego 
świata. 

Oto słowo Boże. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 

Bliskie jest królestwo Boże. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według św. Marka. Gdy 
Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do 
Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 
"Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię". Przechodząc obok Jeziora Galilej-
skiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowe-
go, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; 
byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: 
"Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się stanie-
cie rybakami ludzi". I natychmiast zostawili 
sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał 
Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, 
którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. 
Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swe-
go, Zebedeusza, razem z najemnikami 
w łodzi i poszli za Nim. 

Oto słowo Pańskie. 
 

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA 

Niniwa stała się biblijnym symbolem nawrócenia. 

Stało się to możliwe dzięki temu, że na staczające się 

„ciało” Niniwy zaczęła w pewnym momencie oddzia-

ływać jakaś nowa, dodatkowa siła: słowo proroka 

Jonasza, które było w swej istocie zwiastowaniem 

słowa Bożego. „I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bo-

gu”, rozpoczęli pokutę i „odwrócili się od swojego 

złego postępowania”. Historia staczającej się ku zagła-

dzie Niniwy zmieniła swój kierunek. Dokonało się 

nawrócenie, które uchroniło ją od upadku i pozwoliło 

piąć się wzwyż. Oby w nas oddziaływały słowa same-

go Jezusa Chrystusa: „Nawracajcie się, albowiem 

bliskie jest królestwo niebieskie”. 

Por. http://liturgia.wiara.pl/doc/419979.3-Niedziela-zwykla-B/3 



NIEDZIELA 25.01.2015 

7.00   + Józefa Piórkowskiego 24 greg. 

7.00  + Eugenię w 1 r. śm. i Antoniego Sudoł 

8.30 + Janinę Krzyżanowską, Jadwigę 

Dębską i Jana Kurpiewskigo 

10.00   O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla Aleksandry i Eweliny Jacak. 

11.30 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza, 

Irenę i Edwarda Rakowskich. 

13.00 ZA PARAFIAN  

 

18.00  + Mariannę Rybak 

 

PONIEDZIAŁEK 26.01.2015 

7.00 + Józefa Piórkowskiego 25 greg. 

7.00 + Reginę i Mariana Ciskowskich. 

7.00 + Romana, Jacka i Bogdana Ostrzewskich 

 

18.00 + Ryszarda Wodyńskiego, brata 

Zbigniewa i ich rodziców. 

 

WTOREK 27.01.2015 

7.00 + Józefa Piórkowskiego 26 greg. 

7.00 + Jadwigę Podgórską, Stanisława, 

Ludwika i zm. z rodz. 

7.00 + Elżbietę Chodzińską. 

 

18.00 + Jerzego Pykiel w 8 rocz. śm. 

Stefana, Genowefę, Dariusza, Zdzisława 

i Cecylię Guzowskich, Jana i Mariannę 

Chojnowskich. 

 

ŚRODA 28. 01.2015 

7.00 + Józefa Piórkowskiego 27 greg. 

7.00 + Konrada Kłosa w 7 r.śm. Annę 

i Józefa Śmierskich. 

7.00 + Halinę Sączała p.p. 

 

18.00 + NOWENNA DO MBN POMOCY 

  Intencje mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Wojciech Krzyżanowski 

Śp. Andrzej Bąk 

Śp. Michalina Łukaszewska 

Śp. Zofia Zielińska 

Śp. Andrzej Lipke 

Wieczny odpoczynek… 

 

Intencje mszalne c. d. 
CZWARTEK 29.01.2015 
7.00 + Józefa Piórkowskiego 28 greg. 
7.00 + Aleksandrę Tomczyk w 2 r. śm. i zm. 
z rodz. Danisiewicz 
7.00 + Edwarda Magier zm. z rodziny. 
18.00    Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski 
i Boże błogosławieństwo dla Wioletty 
i Pawła Krzemińskich w 14 r. ślubu. 
 
PIĄTEK 30.01.2015 
7.00 + Józefa Piórkowskiego 29 greg. 
7.00 + Macieja i Henryka Prusaczyk 
7.00 + Mariana Sitkowskiego w 2 r. śm. 
18.00 + Irenę Stępniewską, Jana i Zofię 
Jabłońskich oraz Michała 
 
SOBOTA 31.01.2015 
7.00 + Józefa Piórkowskiego 30 greg. 
7.00 + Łucję i Stefana Kuczyńskich, Janinę 
i Ignacego Wójcik oraz zm. z rodziny. 
7.00 + Tadeusza, Janinę i Wojciecha Wiernickich 
18.00 + Krystynę w 5 r. śm., Franciszka w 25 
r. śm. z rodz. Mech i dziadków Dziełaków.  
 
NIEDZIELA 01.02.2015 
7.00   W  INT.  ŻYWEGO RÓZAŃCA  
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 1 greg. 
8.30 Jana Kurpiewskiego 
10.00  + Mariannę i Władysława Nosarzew-
skich oraz ich rodziców. 
11.30 + Czesława Śliwę w 2 r. śm. 
13.00 ZA PARAFIAN  
18.00 + Mariannę Rybak 

28 stycznia. Święty Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła 

   Tomasz urodził się niedaleko Akwinu w 1225 r. Kiedy miał 5 lat, rodzice oddali go w charak-

terze oblata do opactwa na Monte Cassino. Z niewyjaśnionych przyczyn opuścił on klasztor 

i udał się do Neapolu, gdzie studiował na uniwersytecie. W Kolonii Tomasz przyjął święcenia 

kapłańskie. Po chlubnym ukończeniu studiów przełożeni wysłali go do Paryża, by na tamtejszej 

Sorbonie wykładał teologię. Zadziwiał wszystkich jasnością wykładów, wymową i głębią. 

Stworzył własną metodę, w której najpierw wysuwał trudności i argumenty przeciw danej 

prawdzie, a potem je kolejno zbijał i dawał pełny wykład. Przez pewien czas prowadził także 

wykłady na dworze papieskim Urbana IV. W roku 1274 papież bł. Grzegorz X zwołał sobór 

powszechny. Zaprosił także Tomasza z Akwinu. Tomasz jednak, mając 48 lat, po krótkiej cho-

robie zmarł w drodze na sobór. Akwinata wsławił się szczególnie niewinnością życia oraz wiernością w zachowy-

waniu obserwancji zakonnych. Właściwe Zakonowi zadanie, jakim jest służba Słowu Bożemu w dobrowolnym 

ubóstwie, znalazło u niego wyraz w długoletniej pracy teologicznej: w gorliwym poszukiwaniu prawdy, którą 

należy nieustannie kontemplować i przekazywać innym. Dlatego wszystkie swoje zdolności oddał wyłącznie na 

służbę prawdy. Sam starał się ją posiąść, skądkolwiek by pochodziła, i ogromnie pragnął dzielić się nią z innymi. 

Odznaczał się pokorą oraz szlachetnym sposobem bycia. Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki myśli-

ciel, człowiek niezwykłej wiedzy, którą umiał połączyć z niemniej wielką świętością. 

 

31 stycznia. Święty Jan Bosko, prezbiter 
   Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi. Był synem piemonckich wieśniaków. Gdy 

miał 2 lata, zmarł jego ojciec. Jego matka musiała zająć się utrzymaniem trzech synów. Młode 

lata spędził w ubóstwie. Kiedy miał 9 lat, Pan Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawił mu 

jego przyszłą misję. Zaczął ją na swój sposób rozumieć i pełnić. Widząc, jak wielkim powodze-

niem cieszą się przygodni kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem swojej matki w wolnych godzi-

nach szedł do miejsc, gdzie ci popisywali się swoimi sztuczkami, i zaczynał ich naśladować.  

W ten sposób zbierał mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich w niedziele i świąteczne 

popołudnia, przeplatając swoje popisy modlitwą, pobożnym śpiewem i "kazaniem", które wygła-

szał. Było to zwykle kazanie, które tego dnia na porannej Mszy świętej zasłyszał w kościele 

parafialnym. Pierwszą Komunię świętą przyjął w wieku 11 lat. Nie mając funduszów na naukę, 

Jan musiał pracować dodatkowo w różnych zawodach, by zdobyć konieczne podręczniki i opła-

cić nauczycieli. Musiał także pomyśleć o własnym utrzymaniu, mieszkając na stancji. Dorabiał 

nadto dawaniem korepetycji. Po ukończeniu szkół średnich Jan został przyjęty do wyższego 

seminarium duchownego w Turynie. W 1841 roku otrzymał święcenia kapłańskie. 8 grudnia 

1841 roku napotkał przypadkowo 15-letniego młodzieńca-sierotę, zupełnie opuszczonego mate-

rialnie i moralnie. Od tego dnia zaczął gromadzić samotną młodzież, uczyć ją prawd wiary, szukać dla niej pracy u uczciwych 

ludzi. W niedzielę zaś dawał okazję do wysłuchania Mszy świętej i do przyjmowania sakramentów świętych, a później zajmował 

młodzież rozrywką. Ponieważ wielu z nich było bezdomnych, starał się dla nich o dach nad głową. Tak powstały szkoły elementar-

ne, zawodowe i internaty, które rychło rozpowszechniły się w Piemoncie. Ten apostoł młodzieży uważany jest za jednego z naj-

większych pedagogów w dziejach Kościoła. Zdawał sobie wszakże sprawę, że sam jeden tak wielkiemu dziełu nie podoła. Aby 

zapewnić stałą pieczę nad młodzieżą, założył dwie rodziny zakonne: Pobożne Towarzystwo św. Franciszka Salezego dla młodzie-

ży męskiej - salezjanów oraz zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt. Będąc tak aktywnym, Jan 

potrafił odnajdywać czas na modlitwę i głębokie życie wewnętrzne. Obdarzony niezwykłymi charyzmatycznymi przymiotami, 

pozostawał człowiekiem pokornym i skromnym. Uważał siebie za liche narzędzie Boga. Rozwinął szeroko działalność misyjną, 

posyłając najlepszych swoich synów duchowych i córki do Ameryki Południowej. W czasie kanonicznego procesu naoczni świad-

kowie w detalach opisywali wypadki uzdrowienia ślepych, głuchych, chromych, sparaliżowanych, nieuleczalnie chorych. Wiemy 

o wskrzeszeniu co najmniej jednego umarłego. Jan Bosko posiadał nader rzadki nawet wśród świętych dar bilokacji, rozmnażania 

orzechów czy kasztanów jadalnych. Jan Bosko zmarł 31 stycznia 1888 r. Pius XI beatyfikował ks. Bosko 2 czerwca 1929 r., 

a kanonizował 1 kwietnia 1934 r., w Wielkanoc. Jest patronem młodzieży, młodych robotników i rzemieślników. W chwili śmierci 

Założyciela zgromadzenie salezjanów miało 58 domów i liczyło 1049 członków. Obecnie ponad 16 000 salezjanów prowadzi 1830 

placówek w 128 krajach świata. Rodzina Salezjańska, do której należą zakonnicy i świeccy żyjący duchowością ks. Bosko, liczy 

ponad 400 000 członków. 

 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


