
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. Dziś uroczystość odpustowa ku czci św. Michała Archanio-
ła – patrona naszej parafii. Uroczysta suma z procesją o 
godz.13.00.Zapraszamy. 

2. Po Mszy św. wieczornej o godz.19.00,w kościele ,kolejne 
spotkanie z cyklu konferencji przedślubnych dla narzeczo-
nych. 

3. W sobotę rozpoczniemy październik – miesiąc modlitwy 
różańcowej. Porządek nabożeństw różańcowych jest nastę-
pujący: w niedzielę o godz.17.30, w dni powszednie o 
godz.17.15. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różań-
cowych , a tych, którym trudniej jest dotrzeć do kościoła, 
prosimy o wspólne odmawianie różańca w domach. 

4. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Msza św. ku 
czci Niepokalanego Serca Maryi o godz.7.00, a od 
godz.9.00 księżą odwiedzą w domach osoby starsze i chore 
z posługą sakramentalną. 

5. W przyszłą niedziele będziemy gościć w naszej parafii pa-
nie ze wspólnoty Różańca rodzinnego, które będą zachęcać 
nas do modlitwy różańcowej rodziców za dzieci. 

6. Można zgłaszać już intencje Mszy św. na rok 2017. 
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można 

w zakrystii 
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W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
Śp.  Karolina Dudkiewicz, Śp. Krystyna Gajewska;  Śp. Izabela Aga-
fonow; Wieczny odpoczynek…  

MODLITWY 
POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI 
 O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, 
święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny 
Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany po-
tężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziej-
stwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i 
w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich, których biorę za 
świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram 
za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam 
sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. 
Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pa-
na Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw 
wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które 
atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej 
duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen. 
 

PROŚBA O POKORĘ 
 Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, 
pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się 
Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za mną do Pana, abym 
zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego ży-
cia: Któż jak Bóg! Amen. 

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

Wiadomości Parafialne 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Amosa : To mówi 
Pan wszechmogący: «Biada beztroskim na Syjo-
nie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach 
z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; 
jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. 
Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak 
Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania. 
Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się 
namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem 
domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na 
czele wygnańców, a zniknie krzykliwe grono 
hulaków». 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
REFREN: Chwal, duszo moja, Pana, 
Stwórcę swego. 
   On wiary dochowuje na wieki, *  
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,  
chlebem karmi głodnych, *  
wypuszcza na wolność uwięzionych. 
   Pan przywraca wzrok ociemniałym, *  
Pan dźwiga poniżonych,  
Pan kocha sprawiedliwych, *  
Pan strzeże przybyszów. 
   Ochrania sierotę i wdowę, *  
lecz występnych kieruje na bezdroża.  
Pan króluje na wieki, *  
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 
  
 DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza: Ty, o człowiecze 
Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożno-
ścią, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. 
Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź 
życie wieczne: do niego zostałeś powołany 
i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu 
świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który oży-
wia wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego, który 
złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, aże-
byś zachował przykazanie nieskalane bez zarzutu 
aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chry-
stusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosła-

wiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan 
panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, 
który zamieszkuje światłość niedostępną, które-
go żaden z ludzi nie widział ani nie może zoba-
czyć: Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. 

Oto słowo Boże. 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja.  
Jezus Chrystusa, będąc bogaty, dla was stał się 
ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.  
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien 
człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę 
i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. 
U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzo-
dami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się 
odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przy-
chodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak 
i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. 
Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w 
Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, 
ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego 
łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się 
nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego 
palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, 
bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz 
Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia 
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, 
niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki 
cierpisz. A prócz tego między nami a wami 
zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby 
chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd 
do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię 
więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. 
Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrze-
że, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. 
Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proro-
ków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: Nie, 
ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych 
poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział 
mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to 
choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą».  

Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 25.09.2016 
7.00   Dziękczynno-błagalna z okazji 45 r. 
ślubu Krystyny i Tadeusza z prośbą 
o dalsze Boże łaski dla nich i całej ich 
rodziny. 
8.30  + Jerzego Ancerowicza, Teresę i 
Jerzego Jędrzejczak, zm. z rodz. Woź-
niak, Ancerowicz i Jędrzejczak 
10.00  + Stefanię i Stanisława Sienkiel 
i Danutę Tokarską. 
11.30 + Mariannę, Lucjana, Mariana 
i Eugeniusza Bułka oraz Andrzeja 
Drwęckiego. 
13.00  W INT. PARAFIAN. 
18.00 + Za zm. z rodz. Dąbrowskich 
i Bielard. 
PONIEDZIAŁEK 26.09.2016 
7.00 + Jolantę i Edwarda Trzaskoma. 
7.00 + Emilię Wójcik p.p. 
7.00 + Halinę Bagińską p.p. 
18.00 + Honoratę, Józefa i Adama Bułka. 
18.00 + Sabinę Fabisiak. 
WTOREK 27.09.2016 
7.00 + Marię Różycką p.p. 
7.00 + Halinę Szałkowską p.p. 
18.00 + Helenę, Władysława, Krystynę 
i Henryka oraz zm. z rodz. Tomaszew-
skich. 
18.00 + Makarego Makarowskiego 23 
r.śm. 
ŚRODA 28.09.2016 
7.00 + Leokadię Angielczyk. 
7.00 + Pawła Markowskiego p.p. 
7.00 + Elżbietę Romanowską p.p. 
18.00    NOWENNA DO MBN POMOCY. 
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. 
i łaski w 25 r. ślubu Teresy i Grzegorza 
Strefel 
CZWARTEK 29.09.2016 
7.00 + Michalinę i Klemensa Frączak, ich 
dzieci i wnuków. 
7.00 + Irenę Sztuka p.p. 
7.00 + Włodzimierza Nowakowskiego 
p.p. 

7.00 + Wacławę i Tadeusza Wiernickich. 
18.00 +Halinę i Franciszka Szafran i zm. 
z rodziny 
PIĄTEK 30.09.2016 
7.00 +Bolesława i Bronisławę Rokickich 
7.00 + Dorotę Sokołowską Przebierała pp 
7.00 + Marzenka Rysińskiego 
18.00 + Agnieszkę i Stefana Radzikow-
skich 
18.00   .Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. i łaski dla Michała z okazji imienin 
oraz dla pani Agnieszki Grzeszczak 
i darczyńców 
SOBOTA 01.10.2016 
7.00 + Jana Rajewskiego greg 
7.00   Dziękczynno-błagalna w 50 r. ślubu 
Elżbiety i Jerzego Składanek z prośbą o 
Boże błog.  dla nich ich dzieci i wnuków 
7.00   Dziękczynna za otrzymane łaski 
dla Teresy Jarzyna w 84 r. urodzin z 
prośbą o dalsze Boże błog. 
18.00  +Cecylię, Józefa, Eugeniusza, Ste-
fana Hamaj, Józefę i Andrzeja Wdowiar-
skich, Ludwika i Andrzeja Sojka, Kata-
rzynę i Piotra Chudy 
18.00   + Krystynę i Michała, Weronikę 
i Stefana Gawryłowicz, Balbinę i Eusta-
chego  Wiśniewskich 
NIEDZIELA 02.10.2016 
7.00   W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
8.30   
10.00  Dziękczynno-błagalna w 60 r. ślu-
bu dla Wacławy i Ryszarda Chudy 
11.30 +.Aleksandra Kozłowskiego, Teresę 
i Czesława Prus 
13.00  W INT. PARAFIAN. 
18.00  + Jana Rajewskiego greg 

29 września 
Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała  

  

  Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, 
są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Od ostatniej reformy ka-
lendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) obchodzi się wspólne święto dla 
archaniołów św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała  29 września.  
  W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród anio-
łów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zau-
faniem. Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak Bóg". Według tradycji, kiedy 
Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, 
Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem "Któż jak Bóg" wypowiedzieć 
wojnę szatanom.  W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany 
"jednym z przedniejszych książąt nieba" (Dn 13, 21) oraz "obrońcą ludu izraelskiego" (Dn 12, 1). Św. Jan 
Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem 
(Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego 
śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (2 Tes 4, 16). Jest uważany za anioła spra-
wiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze bardziej znaczenie św. Michała akcentują księgi apokryficz-
ne: Księga Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, w których Michał występuje jako 
najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju ludzkiego i 
Izraela. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia. 
Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze wspomnianych atrybutów; uważają go za anioła 
od szczególnie ważnych zleceń Bożych. Piszą o nim m.in. Tertulian, Orygenes, Hermas i Didymus. Jako 
praepositus paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i 
dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną 
modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy świętej z ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem.  Kult 
św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy. Sięga on wieku II. Symeon Metafrast 
pisze, że we Frygii, w Małej Azji, św. Michał miał się objawić w Cheretopa i na pamiątkę zostawić cudowne 
źródło, do którego śpieszyły liczne rzesze pielgrzymów. Podobne sanktuarium było w Chone, w osadzie 
odległej 4 km od Kolosów, które nosiło nazwę "Michelion".  W Konstantynopolu kult św. Michała był tak 
żywy, że posiadał on tam już w VI w. aż 10 poświęconych sobie kościołów, a w IX w. kościołów i klaszto-
rów pod jego wezwaniem było tam już 15. Sozomenos i Nicefor wspominają, że nad Bosforem istniało 
sanktuarium św. Michała, założone przez cesarza Konstantyna (w. IV). W samym zaś Konstantynopolu w 
V w. istniał obraz św. Michała, czczony jako cudowny w jednym z klasztorów pod jego imieniem. Liczni 
pielgrzymi zabierali ze sobą cząstkę oliwy z lampy płonącej przed tym obrazem, gdyż według ich opinii 
miała ona własności lecznicze. W Etiopii każdy 12. dzień miesiąca był poświęcony św. Michałowi.  W 
Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie (michalitów) i żeńskie 
(michalitek), założone przez błogosławionego Bronisława Markiewicza (+ 1912, beatyfikowanego przez 
kard. Józefa Glempa w Warszawie w czerwcu 2005 r.).  
   Św. Michał Archanioł jest patronem Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Małopolski; die-
cezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto także mierniczych, radiolo-
gów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej 
śmierci. Św. Michał Archanioł jest również patronem naszej parafii. 
   W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojow-
nik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diade-
mem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u 
nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus - "Któż jak Bóg", waga. 

 Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-29a.php3 

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  


