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27 II Św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej 
(Francesco Possenti), zakonnik (1838-1862). Urodził 
się w Asyżu 1 marca 1838 r. Jego ojciec piastował urząd 
gubernatora tego miasta i okolic z ramienia Stolicy 
Apostolskiej, gdyż obszar ten należał wówczas do pań-
stwa kościelnego. Pierwsze lata swojego życia spędził 
św. Gabriel w różnych miejscach, a to dlatego, że jego 
ojciec nie zdecydował się jeszcze, gdzie obrać sobie 
stałą rezydencję. w roku 1856 osiadł na stałe w Spoleto. 
Gdy Franciszek miał 4 lata, zmarła jego matka.  Franci-

szek odbywał studia najpierw u Braci Szkół Chrześcijańskich, którzy pogłę-
bili w nim zasady religijne, wyniesione już z domu. Od roku 1850 uczęsz-
czał do kolegium jezuitów. Należał do najlepszych uczniów. Miał wówczas 
12 lat. Sakrament Bierzmowania przyjął z rąk arcybiskupa Jana Sabbioni. 
Dbał aż do przesady o swój wygląd zewnętrzny, lubił grę w karty, tańce, 
imprezy artystyczne, wieczorki towarzyskie, polowania. Po krótkim okresie 
zbyt swobodnej młodości 22 sierpnia 1856 r. wstąpił do klasztoru pasjoni-
stów w Morovalle, gdzie przyjął imię zakonne Gabriel. Ojciec, który myślał 
o zaślubieniu go z pewną panienką z dobrej rodziny, był stanowczo prze-
ciwny, by jego syn szedł do zakonu i to wówczas jednego z najsurowszych. 
Franciszek zdołał jednak przełamać opór ojca i 6 września tegoż roku jako 
18-letni młodzieniec pożegnał ojca i braci, i zapukał do bram nowicjatu. 
Obrał sobie zakon, którego celem było pogłębianie w sobie i szerzenie 
wśród otoczenia nabożeństwa do męki Pańskiej i do Matki Bożej Bolesnej. 
Dwa te nabożeństwa jakoś młodzieńcowi szczególnie przypadły do serca. 
One też uświęciły go tak dalece, że po niewielu latach wzniósł się aż na 
stopień heroiczny doskonałości chrześcijańskiej. Zachował się notatnik 
Świętego, w którym notował on sobie postanowienia do coraz to nowych 
ofiar w duchu pokuty. Był gotów przyjąć wszystkie, choćby największe 
męki, byle tylko pocieszyć Serce Boże i Jego Matki. Zmarł na gruźlicę 27 
lutego 1862 r., mając 24 lata, nie doczekawszy święceń kapłańskich. Włosi 
nazywają św. Gabriela Santo del sorriso - "Świętym uśmiechu". Jest patro-
nem kleryków i młodych zakonników. 

3 III Św. Kazimierz Królewicz. Drugi z kolei syn Kazi-
mierza Jagiellończyka, urodził się 3 października 1458 
roku w Krakowie na Wawelu. "Był młodzieńcem szla-
chetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu" - 
pisał jego nauczyciel, ks. Jan Długosz. w 1471 roku wyru-
sza na Węgry gdzie obiecano mu koronę. Wyprawa koń-
czy się fiaskiem. Po powrocie do kraju królewicz bierze 
czynny udział w życiu politycznym. Podczas dwuletniego 
pobytu ojca na Litwie jako namiestnik rządzi w Koronie. 
Obowiązki państwowe umiał pogodzić bogatym życiem 

duchowym. Wezwany przez ojca do Wilna, umiera w drodze - w Grodnie. 
"Opowiedziawszy dzień śmierci swej tym, którzy mu w niemocy służyli [...] 
ducha P. Bogu poleciwszy wypuścił 4 dnia marca R.P. 1484, lat mając 26" - 
napisał ks. Piotr Skarga. Pochowano go w katedrze wileńskiej, która od tej 
pory stała się miejscem pielgrzymek. Jest jednym z najbardziej popularnych 
świętych polskich. Patron Polski, Litwy. 

 

Źródło: Por: http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=2 
 

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  

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  Śp. Kazimierza 
Ziółkowska, Śp. Wiktor Rogala,  Śp. Janina Chludzińska, Śp. 
Jadwiga Gryszpanowicz, Śp. Leon Ostrowski, Śp. Dariusz 
Szymański; Wieczny odpoczynek…  

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie 
zapomniał». «Czyż może niewiasta zapomnieć o 
swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego 
łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie 
zapomnę o tobie» – mówi Pan. 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza 
  Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, *  
od Niego przychodzi moje zbawienie.  
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *  
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję. 
   Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, *  
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.  
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *  
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję. 
   W Bogu zbawienie moje i chwała, *  
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.  
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie, *  
przed Nim wylejcie wasze serca. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian 
Bracia: Niech uważają nas ludzie za sługi Chry-
stusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafa-
rzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wier-
ny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę 
osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybu-
nał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie są-
dzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie nicze-
go, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan 
jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcze-
śnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, 
co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamysły serc. 
Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. 

Oto Słowo Boże. 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja.  
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,  
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nikt 
nie może dwom panom służyć. Bo albo jed-
nego będzie nienawidził, a drugiego – miło-
wał; albo z jednym będzie trzymał, a drugim 
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Ma-
monie! Dlatego powiadam wam: Nie martw-
cie się o swoje życie, o to, co macie jeść i 
pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyo-
dziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż po-
karm, a ciało więcej niż odzienie? Przypa-
trzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani 
żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec 
wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jeste-
ście ważniejsi niż one?  Kto z was, martwiąc 
się, może choćby jedną chwilę dołożyć do 
wieku swego życia? A o odzienie czemu się 
martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, 
jak rosną: nie pracują ani przędą. A powia-
dam wam: nawet Salomon w całym swym 
przepychu nie był tak ubrany jak jedna z 
nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a 
jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak 
przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, 
ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem 
i nie mówcie: co będziemy jedli? co będzie-
my pili? czym będziemy się przyodziewali? 
Bo o to wszystko poganie zabiegają. Prze-
cież Ojciec wasz niebieski wie, że tego 
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się na-
przód o królestwo Boga i o Jego sprawiedli-
wość, a to wszystko będzie wam dodane. 
Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy 
dzień sam o siebie martwić się będzie. Do-
syć ma dzień każdy swojej biedy». 

Oto słowo Pańskie. 
 



NIEDZIELA ZWYKŁA  26.02.2017 
7.00+ Eugeniusza Domańskiego. 
7.00+ Tadeusza Jendor 27 greg. 
8.30 + Eugeniusza Zychalak w 28 r. śm. 
10.00 + Irenę Jaranowską w 10 r.śm. 
11.30 + Wiesława Olszewskiego w 10 r. śm.  
Eleonorę i Franciszka Ciesielskich i Tadeusza 
Gwiazda 
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Eugeniusza, Zdzisława,  
Wandę Kwiatkowskich zm z cr. Kwiatkowskich 
 
PONIEDZIAŁEK 27.02.2017 
7.00 + Tadeusza Jendor 28 greg. 
7.00 + Ryszarda Traczyk 
7.00 + Bogdana Pyrzakowskiego w 1 r.śm 
18.00 + Józefa Marcinkiewicza w 4 r.śm  
i zm rodziny 
18.00 +Władysławę Bieńkowską pp 
 
WTOREK 28.02.2017  
7.00 + Tadeusza Jendor 29 greg.  
7.00 + Tomasza i Eugeniusza ch 
7.00 + Praksedę Matusiak i Stanisława(m)  
Rychlewskiego 
18.00 + Jacka Ostapowskiego w 2 r.śm 
18.00 +Romanę i Adama Majchrzyk 
 
ŚRODA 1.02.2017 POPIELEC  
7.00 + Tadeusza Jendor 30 greg. 
7.00 + Bogdana Przybysz  
7.00  + Kazimierza Banaszewskiego pp 
10.00 +Jadwigę Wojtulewską 1 greg 
18.00 + NOWENNA DO MBNP 
19.30 +Edwarda w 3 r.śm, Zofię, Stefana  
i Janusza Śmigrodzkich, Jadwigę Gryszpano-
wicz 

 
CZWARTEK 2.03.2017  
7.00 +Jadwigę Wojtulewską 2 greg 
7.00 + Bożenę Siemińską pp 
18.00 + Mieczysława w 9 r.śm, Leona i Włady-
sławę Spodek Wiktorię i Jana Cegiełka, Zofię  
i Franciszka Lewandowskich,  
Waldemara Tobolczyk,  

PIĄTEK 3.03.2017 
7.00 +Jadwigę Wojtulewską 3 greg 
7.00  + Władysławę Franciszka i Jacka Capiga 
18.00 +  
 
SOBOTA 4.03.2017  
7.00 +Jadwigę Wojtulewską 4 greg 
7.00 + Kazimierza Stefańskiego w 17 r.śm  
i zm z rodz 
18.00 +Tomasza, Eugeniusza, Drewnoskich, 
Aleksandra Leokadię Fidler 
18.00 INTENCJA WYNAGRADZAJĄCA NIE-
POKALANEMU SERCU NMP ZA GRZECHY 
NASZE I CAŁEGO NARODU 
 
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  5.03.2017 
7.00 W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
7.00 +Jadwigę Wojtulewską 5 greg 
8.30 +.za zm rodziców Stanisława i Czesławę 
Wróblewskich 
10.00 + Jerzego Rakowskiego 
11.30 + Stanisława Gac 2 r.śm 
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Helenę i Zdzisława Jeszke 
 

1.W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post – czas, w którym przez nawrócenie, poku-
tę ,umartwienie i rozważania Męki Pańskiej mamy się przygotować na radości świąt Zmartwychwstania Pańskie-
go. W środę popielcową Msze św. o godz.7.00, 10.00, 18.00 i 19.30.Posypanie głów popiołem podczas każdej 
Mszy św. 

2.Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie 
piątki i środę popielcową ,oraz zaleca się ja w wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Post ścisły, czyli ilościowy, 
obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich , między 18 a 60 rokiem życia. Uzasadniona nie-
możliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek, domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty. W 
okresie Wielkiego Postu katolicy zobowiązani są do powstrzymywania się od udziału w zabawach i dyskotekach. 

3.W dobrym przeżywaniu czasu Wielkiego Postu, Kościół ofiarowuje nam szczególną pomoc, są to nabożeństwa 
wielkopostne. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej są odprawiane : 

∗ - o godz.17.15 - dla dzieci 

∗ - o godz.18.30 - bezpośrednio po Mszy św. wieczornej dla młodzieży i dorosłych. 

Z  K A T E C H I Z M U   

Katecheza 3:   Drogi poznania Boga  
1. Nie potrafimy dostrzec Boga naszym wzrokiem, 

ponieważ jest On duchem. Jako istota duchowa pozostaje 
dla nas niewidzialny. Z tego względu rodzą się bardzo 
ważne pytania dotyczące możliwości poznania Stwórcy. 
Czy w ogóle można poznać niewidzialnego Boga? Jakie 
drogi prowadzą do poznania Ojca Niebieskiego? Wielu 
ludzi niewierzących lub obojętnych religijnie uważa, że 
nie można wierzyć w kogoś, kto pozostaje niewidzialny i 
niepoznawalny. Wątpliwości dotyczące poznania Stwór-
cy pojawiają się czasem także w sercach ludzi wierzą-
cych. 

2. O tym, kim jest Bóg, opowiada nam Pismo Święte. 
Nie jest to jedyna droga poznania Pana Zastępów. Stwórca 
objawia się także w doskonałości i pięknie swoich dzieł. 
Twarz człowieka, niebo pełne gwiazd, zmiana pór roku, 
narodziny dziecka – to ślady obecności Boga pośród nas. 
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Święta 
Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym świa-
tłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w 
sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich 
rzeczy” (KKK 36). Przekonanie o możliwości takiego 
naturalnego poznania Stwórcy spotykamy już w Księdze 
Mądrości: „Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie 
poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, 
który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, 
wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub 
światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. 
Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podo-
bieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13,1-2.5). 

 3. Szukając argumentów na istnienie Boga można 
więc wziąć za punkt wyjścia porządek i piękno świata. 
Przykładem takiego argumentu jest teoria tzw. Wielkiego 
Wybuchu. Chodzi tu o gigantyczną eksplozję, która według 
współczesnych badań naukowych nastąpiła 15-20 miliar-
dów lat temu. Zapoczątkowała ona trwający do dzisiaj 
proces rozszerzania się wszechświata. Jest to wyraźny 
znak, że świat miał początek. Jak wierzymy, ten początek 
jest w jego Stwórcy.  

 Szukając argumentów na istnienie Boga, można też 

wziąć za punkt wyjścia człowieka: jego otwartość na 
dobro, dążenie do szczęścia, wrażliwość na prawdę. 
Człowiek ze swej natury pragnie prawdy, pyta o sens i cel 
życia. Szukając odpowiedzi na tego rodzaju pytania, szuka 
czegoś najgłębszego, co stanowiłoby fundament wszystkich 
rzeczy. Należy zauważyć, że prawda „narzuca się” nam 
jako kryterium sądów, jako miara, której nie my jesteśmy 
twórcami. Prawda nas ocenia, podczas gdy my nie ocenia-
my prawdy. Ona nas przekracza i obowiązuje dla siebie 
samej. Tego rodzaju „podporządkowanie” prawdzie mówi 
nam, że jej źródłem może być tylko Bóg, który nadaje jej 
absolutny charakter.  

 Przyroda i osoba ludzka dostarczają nam zatem 
swego rodzaju „dowodów” na istnienie Stwórcy. Nie 
chodzi tu o dowody w znaczeniu na przykład matema-
tycznym lub sądowym, ale o „spójne i przekonujące 
argumenty”, które pozwalają osiągnąć prawdziwą 
pewność (por . KKK 31). Argumenty te nie są tak 
skuteczne, że mogą zmusić człowieka niewierzącego do 
uznania istnienia Boga. Podczas gdy dla osób wierzących 
mają one wartość swego rodzaju potwierdzenia własnych 
przekonań, dla niewierzących są szansą, którą warto po-
traktować poważnie, aby rozpocząć poznawanie Stwórcy. 
Są także tarczą przeciw atakom ludzi niewierzących. Poka-
zują, że podczas gdy ateizm nie dysponuje żadnymi dowo-
dami, religia jest uzbrojona w solidne argumenty dla po-
twierdzenia własnych prawd. 

 Czy zatem potrafię zadziwić się pięknem i ogromem 
otaczającego mnie świata i odkryć w nim Stwórcę? Czy 
dostrzegam, że za każdym ludzkim dążeniem do prawdy i 
sensu stoi ostatecznie Bóg? Czy dla moich najbliższych 
umiem być przekonującym argumentem za Jego istnie-
niem?  

4. Zapamiętajmy: przy pomocy ludzkiego rozumu 
można poznać Boga. Świat materialny i osoba ludzka – 
to drogi prowadzące do Stwórcy. Wychodząc od wielko-
ści i piękna stworzeń człowiek może dojść do poznania 
Boga jako pierwszej przyczyny i ostatecznego celu całej 
rzeczywistości.  

Ks. Andrzej Kobyliński 
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html 

4.Na rozważanie Męki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali zapraszamy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o 
godz.17.15. 

5.W środę popielcową rozpoczyna się czas modlitwy o trzeźwość narodu. 
6.W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Msza św. ku czci Najśw. Serca Jezusa o godz. 7.00.Spowiedz 

rano i  od godz.17.00.W sobotę Msza św. wynagradzająca Sercu Maryi o godz.18.00. Po Mszy św. Różaniec z rozwa-
żaniami tajemnic, po nim modlitwa w ciszy przed Najśw. Sakram. O godz.21.00 Apel Jasnogórski i Akt oddania się 
Matce Bożej. 

7.W I sobotę od godz. 9.00 kapłani odwiedzą w domach osoby starsze i chore z posługą sakramentalną.  
8.Organizujemy 1 kwietnia (sobota) wyjazd z naszej parafii na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska. Ze względu na 

rezerwację biletów, należy się zapisać, oraz wnieść opłatę. Bilet na sztukę, autokar i zwiedzanie muzeum misyjnego 
kosztuje 35 zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. 

9.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii 
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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., sob. oraz uroczystości 
i świąt - kościelnych i państwo-
wych; zaś w wakacje tylko po 
południu) 

 

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

 

27 II Św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej 
(Francesco Possenti), zakonnik (1838-1862). Urodził 
się w Asyżu 1 marca 1838 r. Jego ojciec piastował urząd 
gubernatora tego miasta i okolic z ramienia Stolicy 
Apostolskiej, gdyż obszar ten należał wówczas do pań-
stwa kościelnego. Pierwsze lata swojego życia spędził 
św. Gabriel w różnych miejscach, a to dlatego, że jego 
ojciec nie zdecydował się jeszcze, gdzie obrać sobie 
stałą rezydencję. w roku 1856 osiadł na stałe w Spoleto. 
Gdy Franciszek miał 4 lata, zmarła jego matka.  Franci-

szek odbywał studia najpierw u Braci Szkół Chrześcijańskich, którzy pogłę-
bili w nim zasady religijne, wyniesione już z domu. Od roku 1850 uczęsz-
czał do kolegium jezuitów. Należał do najlepszych uczniów. Miał wówczas 
12 lat. Sakrament Bierzmowania przyjął z rąk arcybiskupa Jana Sabbioni. 
Dbał aż do przesady o swój wygląd zewnętrzny, lubił grę w karty, tańce, 
imprezy artystyczne, wieczorki towarzyskie, polowania. Po krótkim okresie 
zbyt swobodnej młodości 22 sierpnia 1856 r. wstąpił do klasztoru pasjoni-
stów w Morovalle, gdzie przyjął imię zakonne Gabriel. Ojciec, który myślał 
o zaślubieniu go z pewną panienką z dobrej rodziny, był stanowczo prze-
ciwny, by jego syn szedł do zakonu i to wówczas jednego z najsurowszych. 
Franciszek zdołał jednak przełamać opór ojca i 6 września tegoż roku jako 
18-letni młodzieniec pożegnał ojca i braci, i zapukał do bram nowicjatu. 
Obrał sobie zakon, którego celem było pogłębianie w sobie i szerzenie 
wśród otoczenia nabożeństwa do męki Pańskiej i do Matki Bożej Bolesnej. 
Dwa te nabożeństwa jakoś młodzieńcowi szczególnie przypadły do serca. 
One też uświęciły go tak dalece, że po niewielu latach wzniósł się aż na 
stopień heroiczny doskonałości chrześcijańskiej. Zachował się notatnik 
Świętego, w którym notował on sobie postanowienia do coraz to nowych 
ofiar w duchu pokuty. Był gotów przyjąć wszystkie, choćby największe 
męki, byle tylko pocieszyć Serce Boże i Jego Matki. Zmarł na gruźlicę 27 
lutego 1862 r., mając 24 lata, nie doczekawszy święceń kapłańskich. Włosi 
nazywają św. Gabriela Santo del sorriso - "Świętym uśmiechu". Jest patro-
nem kleryków i młodych zakonników. 

3 III Św. Kazimierz Królewicz. Drugi z kolei syn Kazi-
mierza Jagiellończyka, urodził się 3 października 1458 
roku w Krakowie na Wawelu. "Był młodzieńcem szla-
chetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu" - 
pisał jego nauczyciel, ks. Jan Długosz. w 1471 roku wyru-
sza na Węgry gdzie obiecano mu koronę. Wyprawa koń-
czy się fiaskiem. Po powrocie do kraju królewicz bierze 
czynny udział w życiu politycznym. Podczas dwuletniego 
pobytu ojca na Litwie jako namiestnik rządzi w Koronie. 
Obowiązki państwowe umiał pogodzić bogatym życiem 

duchowym. Wezwany przez ojca do Wilna, umiera w drodze - w Grodnie. 
"Opowiedziawszy dzień śmierci swej tym, którzy mu w niemocy służyli [...] 
ducha P. Bogu poleciwszy wypuścił 4 dnia marca R.P. 1484, lat mając 26" - 
napisał ks. Piotr Skarga. Pochowano go w katedrze wileńskiej, która od tej 
pory stała się miejscem pielgrzymek. Jest jednym z najbardziej popularnych 
świętych polskich. Patron Polski, Litwy. 

 

Źródło: Por: http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=2 
 

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  

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  Śp. Kazimierza 
Ziółkowska, Śp. Wiktor Rogala,  Śp. Janina Chludzińska, Śp. 
Jadwiga Gryszpanowicz, Śp. Leon Ostrowski, Śp. Dariusz 
Szymański; Wieczny odpoczynek…  

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie 
zapomniał». «Czyż może niewiasta zapomnieć o 
swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego 
łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie 
zapomnę o tobie» – mówi Pan. 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza 
  Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, *  
od Niego przychodzi moje zbawienie.  
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *  
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję. 
   Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, *  
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.  
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *  
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję. 
   W Bogu zbawienie moje i chwała, *  
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.  
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie, *  
przed Nim wylejcie wasze serca. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian 
Bracia: Niech uważają nas ludzie za sługi Chry-
stusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafa-
rzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wier-
ny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę 
osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybu-
nał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie są-
dzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie nicze-
go, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan 
jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcze-
śnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, 
co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamysły serc. 
Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. 

Oto Słowo Boże. 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja.  
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,  
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nikt 
nie może dwom panom służyć. Bo albo jed-
nego będzie nienawidził, a drugiego – miło-
wał; albo z jednym będzie trzymał, a drugim 
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Ma-
monie! Dlatego powiadam wam: Nie martw-
cie się o swoje życie, o to, co macie jeść i 
pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyo-
dziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż po-
karm, a ciało więcej niż odzienie? Przypa-
trzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani 
żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec 
wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jeste-
ście ważniejsi niż one?  Kto z was, martwiąc 
się, może choćby jedną chwilę dołożyć do 
wieku swego życia? A o odzienie czemu się 
martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, 
jak rosną: nie pracują ani przędą. A powia-
dam wam: nawet Salomon w całym swym 
przepychu nie był tak ubrany jak jedna z 
nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a 
jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak 
przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, 
ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem 
i nie mówcie: co będziemy jedli? co będzie-
my pili? czym będziemy się przyodziewali? 
Bo o to wszystko poganie zabiegają. Prze-
cież Ojciec wasz niebieski wie, że tego 
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się na-
przód o królestwo Boga i o Jego sprawiedli-
wość, a to wszystko będzie wam dodane. 
Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy 
dzień sam o siebie martwić się będzie. Do-
syć ma dzień każdy swojej biedy». 

Oto słowo Pańskie. 
 



NIEDZIELA ZWYKŁA  26.02.2017 
7.00+ Eugeniusza Domańskiego. 
7.00+ Tadeusza Jendor 27 greg. 
8.30 + Eugeniusza Zychalak w 28 r. śm. 
10.00 + Irenę Jaranowską w 10 r.śm. 
11.30 + Wiesława Olszewskiego w 10 r. śm.  
Eleonorę i Franciszka Ciesielskich i Tadeusza 
Gwiazda 
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Eugeniusza, Zdzisława,  
Wandę Kwiatkowskich zm z cr. Kwiatkowskich 
 
PONIEDZIAŁEK 27.02.2017 
7.00 + Tadeusza Jendor 28 greg. 
7.00 + Ryszarda Traczyk 
7.00 + Bogdana Pyrzakowskiego w 1 r.śm 
18.00 + Józefa Marcinkiewicza w 4 r.śm  
i zm rodziny 
18.00 +Władysławę Bieńkowską pp 
 
WTOREK 28.02.2017  
7.00 + Tadeusza Jendor 29 greg.  
7.00 + Tomasza i Eugeniusza ch 
7.00 + Praksedę Matusiak i Stanisława(m)  
Rychlewskiego 
18.00 + Jacka Ostapowskiego w 2 r.śm 
18.00 +Romanę i Adama Majchrzyk 
 
ŚRODA 1.02.2017 POPIELEC  
7.00 + Tadeusza Jendor 30 greg. 
7.00 + Bogdana Przybysz  
7.00  + Kazimierza Banaszewskiego pp 
10.00 +Jadwigę Wojtulewską 1 greg 
18.00 + NOWENNA DO MBNP 
19.30 +Edwarda w 3 r.śm, Zofię, Stefana  
i Janusza Śmigrodzkich, Jadwigę Gryszpano-
wicz 

 
CZWARTEK 2.03.2017  
7.00 +Jadwigę Wojtulewską 2 greg 
7.00 + Bożenę Siemińską pp 
18.00 + Mieczysława w 9 r.śm, Leona i Włady-
sławę Spodek Wiktorię i Jana Cegiełka, Zofię  
i Franciszka Lewandowskich,  
Waldemara Tobolczyk,  

PIĄTEK 3.03.2017 
7.00 +Jadwigę Wojtulewską 3 greg 
7.00  + Władysławę Franciszka i Jacka Capiga 
18.00 +  
 
SOBOTA 4.03.2017  
7.00 +Jadwigę Wojtulewską 4 greg 
7.00 + Kazimierza Stefańskiego w 17 r.śm  
i zm z rodz 
18.00 +Tomasza, Eugeniusza, Drewnoskich, 
Aleksandra Leokadię Fidler 
18.00 INTENCJA WYNAGRADZAJĄCA NIE-
POKALANEMU SERCU NMP ZA GRZECHY 
NASZE I CAŁEGO NARODU 
 
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  5.03.2017 
7.00 W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
7.00 +Jadwigę Wojtulewską 5 greg 
8.30 +.za zm rodziców Stanisława i Czesławę 
Wróblewskich 
10.00 + Jerzego Rakowskiego 
11.30 + Stanisława Gac 2 r.śm 
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Helenę i Zdzisława Jeszke 
 

1.W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post – czas, w którym przez nawrócenie, poku-
tę ,umartwienie i rozważania Męki Pańskiej mamy się przygotować na radości świąt Zmartwychwstania Pańskie-
go. W środę popielcową Msze św. o godz.7.00, 10.00, 18.00 i 19.30.Posypanie głów popiołem podczas każdej 
Mszy św. 

2.Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie 
piątki i środę popielcową ,oraz zaleca się ja w wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Post ścisły, czyli ilościowy, 
obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich , między 18 a 60 rokiem życia. Uzasadniona nie-
możliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek, domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty. W 
okresie Wielkiego Postu katolicy zobowiązani są do powstrzymywania się od udziału w zabawach i dyskotekach. 

3.W dobrym przeżywaniu czasu Wielkiego Postu, Kościół ofiarowuje nam szczególną pomoc, są to nabożeństwa 
wielkopostne. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej są odprawiane : 

∗ - o godz.17.15 - dla dzieci 

∗ - o godz.18.30 - bezpośrednio po Mszy św. wieczornej dla młodzieży i dorosłych. 

Z  K A T E C H I Z M U   

Katecheza 3:   Drogi poznania Boga  
1. Nie potrafimy dostrzec Boga naszym wzrokiem, 

ponieważ jest On duchem. Jako istota duchowa pozostaje 
dla nas niewidzialny. Z tego względu rodzą się bardzo 
ważne pytania dotyczące możliwości poznania Stwórcy. 
Czy w ogóle można poznać niewidzialnego Boga? Jakie 
drogi prowadzą do poznania Ojca Niebieskiego? Wielu 
ludzi niewierzących lub obojętnych religijnie uważa, że 
nie można wierzyć w kogoś, kto pozostaje niewidzialny i 
niepoznawalny. Wątpliwości dotyczące poznania Stwór-
cy pojawiają się czasem także w sercach ludzi wierzą-
cych. 

2. O tym, kim jest Bóg, opowiada nam Pismo Święte. 
Nie jest to jedyna droga poznania Pana Zastępów. Stwórca 
objawia się także w doskonałości i pięknie swoich dzieł. 
Twarz człowieka, niebo pełne gwiazd, zmiana pór roku, 
narodziny dziecka – to ślady obecności Boga pośród nas. 
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Święta 
Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym świa-
tłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w 
sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich 
rzeczy” (KKK 36). Przekonanie o możliwości takiego 
naturalnego poznania Stwórcy spotykamy już w Księdze 
Mądrości: „Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie 
poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, 
który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, 
wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub 
światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. 
Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podo-
bieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13,1-2.5). 

 3. Szukając argumentów na istnienie Boga można 
więc wziąć za punkt wyjścia porządek i piękno świata. 
Przykładem takiego argumentu jest teoria tzw. Wielkiego 
Wybuchu. Chodzi tu o gigantyczną eksplozję, która według 
współczesnych badań naukowych nastąpiła 15-20 miliar-
dów lat temu. Zapoczątkowała ona trwający do dzisiaj 
proces rozszerzania się wszechświata. Jest to wyraźny 
znak, że świat miał początek. Jak wierzymy, ten początek 
jest w jego Stwórcy.  

 Szukając argumentów na istnienie Boga, można też 

wziąć za punkt wyjścia człowieka: jego otwartość na 
dobro, dążenie do szczęścia, wrażliwość na prawdę. 
Człowiek ze swej natury pragnie prawdy, pyta o sens i cel 
życia. Szukając odpowiedzi na tego rodzaju pytania, szuka 
czegoś najgłębszego, co stanowiłoby fundament wszystkich 
rzeczy. Należy zauważyć, że prawda „narzuca się” nam 
jako kryterium sądów, jako miara, której nie my jesteśmy 
twórcami. Prawda nas ocenia, podczas gdy my nie ocenia-
my prawdy. Ona nas przekracza i obowiązuje dla siebie 
samej. Tego rodzaju „podporządkowanie” prawdzie mówi 
nam, że jej źródłem może być tylko Bóg, który nadaje jej 
absolutny charakter.  

 Przyroda i osoba ludzka dostarczają nam zatem 
swego rodzaju „dowodów” na istnienie Stwórcy. Nie 
chodzi tu o dowody w znaczeniu na przykład matema-
tycznym lub sądowym, ale o „spójne i przekonujące 
argumenty”, które pozwalają osiągnąć prawdziwą 
pewność (por . KKK 31). Argumenty te nie są tak 
skuteczne, że mogą zmusić człowieka niewierzącego do 
uznania istnienia Boga. Podczas gdy dla osób wierzących 
mają one wartość swego rodzaju potwierdzenia własnych 
przekonań, dla niewierzących są szansą, którą warto po-
traktować poważnie, aby rozpocząć poznawanie Stwórcy. 
Są także tarczą przeciw atakom ludzi niewierzących. Poka-
zują, że podczas gdy ateizm nie dysponuje żadnymi dowo-
dami, religia jest uzbrojona w solidne argumenty dla po-
twierdzenia własnych prawd. 

 Czy zatem potrafię zadziwić się pięknem i ogromem 
otaczającego mnie świata i odkryć w nim Stwórcę? Czy 
dostrzegam, że za każdym ludzkim dążeniem do prawdy i 
sensu stoi ostatecznie Bóg? Czy dla moich najbliższych 
umiem być przekonującym argumentem za Jego istnie-
niem?  

4. Zapamiętajmy: przy pomocy ludzkiego rozumu 
można poznać Boga. Świat materialny i osoba ludzka – 
to drogi prowadzące do Stwórcy. Wychodząc od wielko-
ści i piękna stworzeń człowiek może dojść do poznania 
Boga jako pierwszej przyczyny i ostatecznego celu całej 
rzeczywistości.  

Ks. Andrzej Kobyliński 
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html 

4.Na rozważanie Męki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali zapraszamy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o 
godz.17.15. 

5.W środę popielcową rozpoczyna się czas modlitwy o trzeźwość narodu. 
6.W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Msza św. ku czci Najśw. Serca Jezusa o godz. 7.00.Spowiedz 

rano i  od godz.17.00.W sobotę Msza św. wynagradzająca Sercu Maryi o godz.18.00. Po Mszy św. Różaniec z rozwa-
żaniami tajemnic, po nim modlitwa w ciszy przed Najśw. Sakram. O godz.21.00 Apel Jasnogórski i Akt oddania się 
Matce Bożej. 

7.W I sobotę od godz. 9.00 kapłani odwiedzą w domach osoby starsze i chore z posługą sakramentalną.  
8.Organizujemy 1 kwietnia (sobota) wyjazd z naszej parafii na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska. Ze względu na 

rezerwację biletów, należy się zapisać, oraz wnieść opłatę. Bilet na sztukę, autokar i zwiedzanie muzeum misyjnego 
kosztuje 35 zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. 

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



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

 

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

 

27 II Św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej 
(Francesco Possenti), zakonnik (1838-1862). Urodził 
się w Asyżu 1 marca 1838 r. Jego ojciec piastował urząd 
gubernatora tego miasta i okolic z ramienia Stolicy 
Apostolskiej, gdyż obszar ten należał wówczas do pań-
stwa kościelnego. Pierwsze lata swojego życia spędził 
św. Gabriel w różnych miejscach, a to dlatego, że jego 
ojciec nie zdecydował się jeszcze, gdzie obrać sobie 
stałą rezydencję. w roku 1856 osiadł na stałe w Spoleto. 
Gdy Franciszek miał 4 lata, zmarła jego matka.  Franci-

szek odbywał studia najpierw u Braci Szkół Chrześcijańskich, którzy pogłę-
bili w nim zasady religijne, wyniesione już z domu. Od roku 1850 uczęsz-
czał do kolegium jezuitów. Należał do najlepszych uczniów. Miał wówczas 
12 lat. Sakrament Bierzmowania przyjął z rąk arcybiskupa Jana Sabbioni. 
Dbał aż do przesady o swój wygląd zewnętrzny, lubił grę w karty, tańce, 
imprezy artystyczne, wieczorki towarzyskie, polowania. Po krótkim okresie 
zbyt swobodnej młodości 22 sierpnia 1856 r. wstąpił do klasztoru pasjoni-
stów w Morovalle, gdzie przyjął imię zakonne Gabriel. Ojciec, który myślał 
o zaślubieniu go z pewną panienką z dobrej rodziny, był stanowczo prze-
ciwny, by jego syn szedł do zakonu i to wówczas jednego z najsurowszych. 
Franciszek zdołał jednak przełamać opór ojca i 6 września tegoż roku jako 
18-letni młodzieniec pożegnał ojca i braci, i zapukał do bram nowicjatu. 
Obrał sobie zakon, którego celem było pogłębianie w sobie i szerzenie 
wśród otoczenia nabożeństwa do męki Pańskiej i do Matki Bożej Bolesnej. 
Dwa te nabożeństwa jakoś młodzieńcowi szczególnie przypadły do serca. 
One też uświęciły go tak dalece, że po niewielu latach wzniósł się aż na 
stopień heroiczny doskonałości chrześcijańskiej. Zachował się notatnik 
Świętego, w którym notował on sobie postanowienia do coraz to nowych 
ofiar w duchu pokuty. Był gotów przyjąć wszystkie, choćby największe 
męki, byle tylko pocieszyć Serce Boże i Jego Matki. Zmarł na gruźlicę 27 
lutego 1862 r., mając 24 lata, nie doczekawszy święceń kapłańskich. Włosi 
nazywają św. Gabriela Santo del sorriso - "Świętym uśmiechu". Jest patro-
nem kleryków i młodych zakonników. 

3 III Św. Kazimierz Królewicz. Drugi z kolei syn Kazi-
mierza Jagiellończyka, urodził się 3 października 1458 
roku w Krakowie na Wawelu. "Był młodzieńcem szla-
chetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu" - 
pisał jego nauczyciel, ks. Jan Długosz. w 1471 roku wyru-
sza na Węgry gdzie obiecano mu koronę. Wyprawa koń-
czy się fiaskiem. Po powrocie do kraju królewicz bierze 
czynny udział w życiu politycznym. Podczas dwuletniego 
pobytu ojca na Litwie jako namiestnik rządzi w Koronie. 
Obowiązki państwowe umiał pogodzić bogatym życiem 

duchowym. Wezwany przez ojca do Wilna, umiera w drodze - w Grodnie. 
"Opowiedziawszy dzień śmierci swej tym, którzy mu w niemocy służyli [...] 
ducha P. Bogu poleciwszy wypuścił 4 dnia marca R.P. 1484, lat mając 26" - 
napisał ks. Piotr Skarga. Pochowano go w katedrze wileńskiej, która od tej 
pory stała się miejscem pielgrzymek. Jest jednym z najbardziej popularnych 
świętych polskich. Patron Polski, Litwy. 

 

Źródło: Por: http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=2 
 

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  

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  Śp. Kazimierza 
Ziółkowska, Śp. Wiktor Rogala,  Śp. Janina Chludzińska, Śp. 
Jadwiga Gryszpanowicz, Śp. Leon Ostrowski, Śp. Dariusz 
Szymański; Wieczny odpoczynek…  

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie 
zapomniał». «Czyż może niewiasta zapomnieć o 
swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego 
łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie 
zapomnę o tobie» – mówi Pan. 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza 
  Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, *  
od Niego przychodzi moje zbawienie.  
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *  
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję. 
   Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, *  
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.  
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *  
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję. 
   W Bogu zbawienie moje i chwała, *  
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.  
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie, *  
przed Nim wylejcie wasze serca. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian 
Bracia: Niech uważają nas ludzie za sługi Chry-
stusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafa-
rzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wier-
ny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę 
osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybu-
nał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie są-
dzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie nicze-
go, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan 
jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcze-
śnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, 
co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamysły serc. 
Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. 

Oto Słowo Boże. 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja.  
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,  
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nikt 
nie może dwom panom służyć. Bo albo jed-
nego będzie nienawidził, a drugiego – miło-
wał; albo z jednym będzie trzymał, a drugim 
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Ma-
monie! Dlatego powiadam wam: Nie martw-
cie się o swoje życie, o to, co macie jeść i 
pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyo-
dziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż po-
karm, a ciało więcej niż odzienie? Przypa-
trzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani 
żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec 
wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jeste-
ście ważniejsi niż one?  Kto z was, martwiąc 
się, może choćby jedną chwilę dołożyć do 
wieku swego życia? A o odzienie czemu się 
martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, 
jak rosną: nie pracują ani przędą. A powia-
dam wam: nawet Salomon w całym swym 
przepychu nie był tak ubrany jak jedna z 
nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a 
jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak 
przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, 
ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem 
i nie mówcie: co będziemy jedli? co będzie-
my pili? czym będziemy się przyodziewali? 
Bo o to wszystko poganie zabiegają. Prze-
cież Ojciec wasz niebieski wie, że tego 
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się na-
przód o królestwo Boga i o Jego sprawiedli-
wość, a to wszystko będzie wam dodane. 
Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy 
dzień sam o siebie martwić się będzie. Do-
syć ma dzień każdy swojej biedy». 

Oto słowo Pańskie. 
 



NIEDZIELA ZWYKŁA  26.02.2017 
7.00+ Eugeniusza Domańskiego. 
7.00+ Tadeusza Jendor 27 greg. 
8.30 + Eugeniusza Zychalak w 28 r. śm. 
10.00 + Irenę Jaranowską w 10 r.śm. 
11.30 + Wiesława Olszewskiego w 10 r. śm.  
Eleonorę i Franciszka Ciesielskich i Tadeusza 
Gwiazda 
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Eugeniusza, Zdzisława,  
Wandę Kwiatkowskich zm z cr. Kwiatkowskich 
 
PONIEDZIAŁEK 27.02.2017 
7.00 + Tadeusza Jendor 28 greg. 
7.00 + Ryszarda Traczyk 
7.00 + Bogdana Pyrzakowskiego w 1 r.śm 
18.00 + Józefa Marcinkiewicza w 4 r.śm  
i zm rodziny 
18.00 +Władysławę Bieńkowską pp 
 
WTOREK 28.02.2017  
7.00 + Tadeusza Jendor 29 greg.  
7.00 + Tomasza i Eugeniusza ch 
7.00 + Praksedę Matusiak i Stanisława(m)  
Rychlewskiego 
18.00 + Jacka Ostapowskiego w 2 r.śm 
18.00 +Romanę i Adama Majchrzyk 
 
ŚRODA 1.02.2017 POPIELEC  
7.00 + Tadeusza Jendor 30 greg. 
7.00 + Bogdana Przybysz  
7.00  + Kazimierza Banaszewskiego pp 
10.00 +Jadwigę Wojtulewską 1 greg 
18.00 + NOWENNA DO MBNP 
19.30 +Edwarda w 3 r.śm, Zofię, Stefana  
i Janusza Śmigrodzkich, Jadwigę Gryszpano-
wicz 

 
CZWARTEK 2.03.2017  
7.00 +Jadwigę Wojtulewską 2 greg 
7.00 + Bożenę Siemińską pp 
18.00 + Mieczysława w 9 r.śm, Leona i Włady-
sławę Spodek Wiktorię i Jana Cegiełka, Zofię  
i Franciszka Lewandowskich,  
Waldemara Tobolczyk,  

PIĄTEK 3.03.2017 
7.00 +Jadwigę Wojtulewską 3 greg 
7.00  + Władysławę Franciszka i Jacka Capiga 
18.00 +  
 
SOBOTA 4.03.2017  
7.00 +Jadwigę Wojtulewską 4 greg 
7.00 + Kazimierza Stefańskiego w 17 r.śm  
i zm z rodz 
18.00 +Tomasza, Eugeniusza, Drewnoskich, 
Aleksandra Leokadię Fidler 
18.00 INTENCJA WYNAGRADZAJĄCA NIE-
POKALANEMU SERCU NMP ZA GRZECHY 
NASZE I CAŁEGO NARODU 
 
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  5.03.2017 
7.00 W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
7.00 +Jadwigę Wojtulewską 5 greg 
8.30 +.za zm rodziców Stanisława i Czesławę 
Wróblewskich 
10.00 + Jerzego Rakowskiego 
11.30 + Stanisława Gac 2 r.śm 
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Helenę i Zdzisława Jeszke 
 

1.W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post – czas, w którym przez nawrócenie, poku-
tę ,umartwienie i rozważania Męki Pańskiej mamy się przygotować na radości świąt Zmartwychwstania Pańskie-
go. W środę popielcową Msze św. o godz.7.00, 10.00, 18.00 i 19.30.Posypanie głów popiołem podczas każdej 
Mszy św. 

2.Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie 
piątki i środę popielcową ,oraz zaleca się ja w wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Post ścisły, czyli ilościowy, 
obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich , między 18 a 60 rokiem życia. Uzasadniona nie-
możliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek, domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty. W 
okresie Wielkiego Postu katolicy zobowiązani są do powstrzymywania się od udziału w zabawach i dyskotekach. 

3.W dobrym przeżywaniu czasu Wielkiego Postu, Kościół ofiarowuje nam szczególną pomoc, są to nabożeństwa 
wielkopostne. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej są odprawiane : 

∗ - o godz.17.15 - dla dzieci 

∗ - o godz.18.30 - bezpośrednio po Mszy św. wieczornej dla młodzieży i dorosłych. 

Z  K A T E C H I Z M U   

Katecheza 3:   Drogi poznania Boga  
1. Nie potrafimy dostrzec Boga naszym wzrokiem, 

ponieważ jest On duchem. Jako istota duchowa pozostaje 
dla nas niewidzialny. Z tego względu rodzą się bardzo 
ważne pytania dotyczące możliwości poznania Stwórcy. 
Czy w ogóle można poznać niewidzialnego Boga? Jakie 
drogi prowadzą do poznania Ojca Niebieskiego? Wielu 
ludzi niewierzących lub obojętnych religijnie uważa, że 
nie można wierzyć w kogoś, kto pozostaje niewidzialny i 
niepoznawalny. Wątpliwości dotyczące poznania Stwór-
cy pojawiają się czasem także w sercach ludzi wierzą-
cych. 

2. O tym, kim jest Bóg, opowiada nam Pismo Święte. 
Nie jest to jedyna droga poznania Pana Zastępów. Stwórca 
objawia się także w doskonałości i pięknie swoich dzieł. 
Twarz człowieka, niebo pełne gwiazd, zmiana pór roku, 
narodziny dziecka – to ślady obecności Boga pośród nas. 
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Święta 
Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym świa-
tłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w 
sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich 
rzeczy” (KKK 36). Przekonanie o możliwości takiego 
naturalnego poznania Stwórcy spotykamy już w Księdze 
Mądrości: „Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie 
poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, 
który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, 
wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub 
światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. 
Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podo-
bieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13,1-2.5). 

 3. Szukając argumentów na istnienie Boga można 
więc wziąć za punkt wyjścia porządek i piękno świata. 
Przykładem takiego argumentu jest teoria tzw. Wielkiego 
Wybuchu. Chodzi tu o gigantyczną eksplozję, która według 
współczesnych badań naukowych nastąpiła 15-20 miliar-
dów lat temu. Zapoczątkowała ona trwający do dzisiaj 
proces rozszerzania się wszechświata. Jest to wyraźny 
znak, że świat miał początek. Jak wierzymy, ten początek 
jest w jego Stwórcy.  

 Szukając argumentów na istnienie Boga, można też 

wziąć za punkt wyjścia człowieka: jego otwartość na 
dobro, dążenie do szczęścia, wrażliwość na prawdę. 
Człowiek ze swej natury pragnie prawdy, pyta o sens i cel 
życia. Szukając odpowiedzi na tego rodzaju pytania, szuka 
czegoś najgłębszego, co stanowiłoby fundament wszystkich 
rzeczy. Należy zauważyć, że prawda „narzuca się” nam 
jako kryterium sądów, jako miara, której nie my jesteśmy 
twórcami. Prawda nas ocenia, podczas gdy my nie ocenia-
my prawdy. Ona nas przekracza i obowiązuje dla siebie 
samej. Tego rodzaju „podporządkowanie” prawdzie mówi 
nam, że jej źródłem może być tylko Bóg, który nadaje jej 
absolutny charakter.  

 Przyroda i osoba ludzka dostarczają nam zatem 
swego rodzaju „dowodów” na istnienie Stwórcy. Nie 
chodzi tu o dowody w znaczeniu na przykład matema-
tycznym lub sądowym, ale o „spójne i przekonujące 
argumenty”, które pozwalają osiągnąć prawdziwą 
pewność (por . KKK 31). Argumenty te nie są tak 
skuteczne, że mogą zmusić człowieka niewierzącego do 
uznania istnienia Boga. Podczas gdy dla osób wierzących 
mają one wartość swego rodzaju potwierdzenia własnych 
przekonań, dla niewierzących są szansą, którą warto po-
traktować poważnie, aby rozpocząć poznawanie Stwórcy. 
Są także tarczą przeciw atakom ludzi niewierzących. Poka-
zują, że podczas gdy ateizm nie dysponuje żadnymi dowo-
dami, religia jest uzbrojona w solidne argumenty dla po-
twierdzenia własnych prawd. 

 Czy zatem potrafię zadziwić się pięknem i ogromem 
otaczającego mnie świata i odkryć w nim Stwórcę? Czy 
dostrzegam, że za każdym ludzkim dążeniem do prawdy i 
sensu stoi ostatecznie Bóg? Czy dla moich najbliższych 
umiem być przekonującym argumentem za Jego istnie-
niem?  

4. Zapamiętajmy: przy pomocy ludzkiego rozumu 
można poznać Boga. Świat materialny i osoba ludzka – 
to drogi prowadzące do Stwórcy. Wychodząc od wielko-
ści i piękna stworzeń człowiek może dojść do poznania 
Boga jako pierwszej przyczyny i ostatecznego celu całej 
rzeczywistości.  

Ks. Andrzej Kobyliński 
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html 

4.Na rozważanie Męki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali zapraszamy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o 
godz.17.15. 

5.W środę popielcową rozpoczyna się czas modlitwy o trzeźwość narodu. 
6.W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Msza św. ku czci Najśw. Serca Jezusa o godz. 7.00.Spowiedz 

rano i  od godz.17.00.W sobotę Msza św. wynagradzająca Sercu Maryi o godz.18.00. Po Mszy św. Różaniec z rozwa-
żaniami tajemnic, po nim modlitwa w ciszy przed Najśw. Sakram. O godz.21.00 Apel Jasnogórski i Akt oddania się 
Matce Bożej. 

7.W I sobotę od godz. 9.00 kapłani odwiedzą w domach osoby starsze i chore z posługą sakramentalną.  
8.Organizujemy 1 kwietnia (sobota) wyjazd z naszej parafii na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska. Ze względu na 

rezerwację biletów, należy się zapisać, oraz wnieść opłatę. Bilet na sztukę, autokar i zwiedzanie muzeum misyjnego 
kosztuje 35 zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. 

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



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

 

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

 

27 II Św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej 
(Francesco Possenti), zakonnik (1838-1862). Urodził 
się w Asyżu 1 marca 1838 r. Jego ojciec piastował urząd 
gubernatora tego miasta i okolic z ramienia Stolicy 
Apostolskiej, gdyż obszar ten należał wówczas do pań-
stwa kościelnego. Pierwsze lata swojego życia spędził 
św. Gabriel w różnych miejscach, a to dlatego, że jego 
ojciec nie zdecydował się jeszcze, gdzie obrać sobie 
stałą rezydencję. w roku 1856 osiadł na stałe w Spoleto. 
Gdy Franciszek miał 4 lata, zmarła jego matka.  Franci-

szek odbywał studia najpierw u Braci Szkół Chrześcijańskich, którzy pogłę-
bili w nim zasady religijne, wyniesione już z domu. Od roku 1850 uczęsz-
czał do kolegium jezuitów. Należał do najlepszych uczniów. Miał wówczas 
12 lat. Sakrament Bierzmowania przyjął z rąk arcybiskupa Jana Sabbioni. 
Dbał aż do przesady o swój wygląd zewnętrzny, lubił grę w karty, tańce, 
imprezy artystyczne, wieczorki towarzyskie, polowania. Po krótkim okresie 
zbyt swobodnej młodości 22 sierpnia 1856 r. wstąpił do klasztoru pasjoni-
stów w Morovalle, gdzie przyjął imię zakonne Gabriel. Ojciec, który myślał 
o zaślubieniu go z pewną panienką z dobrej rodziny, był stanowczo prze-
ciwny, by jego syn szedł do zakonu i to wówczas jednego z najsurowszych. 
Franciszek zdołał jednak przełamać opór ojca i 6 września tegoż roku jako 
18-letni młodzieniec pożegnał ojca i braci, i zapukał do bram nowicjatu. 
Obrał sobie zakon, którego celem było pogłębianie w sobie i szerzenie 
wśród otoczenia nabożeństwa do męki Pańskiej i do Matki Bożej Bolesnej. 
Dwa te nabożeństwa jakoś młodzieńcowi szczególnie przypadły do serca. 
One też uświęciły go tak dalece, że po niewielu latach wzniósł się aż na 
stopień heroiczny doskonałości chrześcijańskiej. Zachował się notatnik 
Świętego, w którym notował on sobie postanowienia do coraz to nowych 
ofiar w duchu pokuty. Był gotów przyjąć wszystkie, choćby największe 
męki, byle tylko pocieszyć Serce Boże i Jego Matki. Zmarł na gruźlicę 27 
lutego 1862 r., mając 24 lata, nie doczekawszy święceń kapłańskich. Włosi 
nazywają św. Gabriela Santo del sorriso - "Świętym uśmiechu". Jest patro-
nem kleryków i młodych zakonników. 

3 III Św. Kazimierz Królewicz. Drugi z kolei syn Kazi-
mierza Jagiellończyka, urodził się 3 października 1458 
roku w Krakowie na Wawelu. "Był młodzieńcem szla-
chetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu" - 
pisał jego nauczyciel, ks. Jan Długosz. w 1471 roku wyru-
sza na Węgry gdzie obiecano mu koronę. Wyprawa koń-
czy się fiaskiem. Po powrocie do kraju królewicz bierze 
czynny udział w życiu politycznym. Podczas dwuletniego 
pobytu ojca na Litwie jako namiestnik rządzi w Koronie. 
Obowiązki państwowe umiał pogodzić bogatym życiem 

duchowym. Wezwany przez ojca do Wilna, umiera w drodze - w Grodnie. 
"Opowiedziawszy dzień śmierci swej tym, którzy mu w niemocy służyli [...] 
ducha P. Bogu poleciwszy wypuścił 4 dnia marca R.P. 1484, lat mając 26" - 
napisał ks. Piotr Skarga. Pochowano go w katedrze wileńskiej, która od tej 
pory stała się miejscem pielgrzymek. Jest jednym z najbardziej popularnych 
świętych polskich. Patron Polski, Litwy. 

 

Źródło: Por: http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=2 
 

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  

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  Śp. Kazimierza 
Ziółkowska, Śp. Wiktor Rogala,  Śp. Janina Chludzińska, Śp. 
Jadwiga Gryszpanowicz, Śp. Leon Ostrowski, Śp. Dariusz 
Szymański; Wieczny odpoczynek…  

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie 
zapomniał». «Czyż może niewiasta zapomnieć o 
swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego 
łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie 
zapomnę o tobie» – mówi Pan. 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza 
  Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, *  
od Niego przychodzi moje zbawienie.  
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *  
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję. 
   Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, *  
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.  
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *  
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję. 
   W Bogu zbawienie moje i chwała, *  
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.  
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie, *  
przed Nim wylejcie wasze serca. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian 
Bracia: Niech uważają nas ludzie za sługi Chry-
stusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafa-
rzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wier-
ny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę 
osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybu-
nał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie są-
dzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie nicze-
go, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan 
jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcze-
śnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, 
co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamysły serc. 
Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. 

Oto Słowo Boże. 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja.  
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,  
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nikt 
nie może dwom panom służyć. Bo albo jed-
nego będzie nienawidził, a drugiego – miło-
wał; albo z jednym będzie trzymał, a drugim 
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Ma-
monie! Dlatego powiadam wam: Nie martw-
cie się o swoje życie, o to, co macie jeść i 
pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyo-
dziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż po-
karm, a ciało więcej niż odzienie? Przypa-
trzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani 
żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec 
wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jeste-
ście ważniejsi niż one?  Kto z was, martwiąc 
się, może choćby jedną chwilę dołożyć do 
wieku swego życia? A o odzienie czemu się 
martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, 
jak rosną: nie pracują ani przędą. A powia-
dam wam: nawet Salomon w całym swym 
przepychu nie był tak ubrany jak jedna z 
nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a 
jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak 
przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, 
ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem 
i nie mówcie: co będziemy jedli? co będzie-
my pili? czym będziemy się przyodziewali? 
Bo o to wszystko poganie zabiegają. Prze-
cież Ojciec wasz niebieski wie, że tego 
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się na-
przód o królestwo Boga i o Jego sprawiedli-
wość, a to wszystko będzie wam dodane. 
Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy 
dzień sam o siebie martwić się będzie. Do-
syć ma dzień każdy swojej biedy». 

Oto słowo Pańskie. 
 



NIEDZIELA ZWYKŁA  26.02.2017 
7.00+ Eugeniusza Domańskiego. 
7.00+ Tadeusza Jendor 27 greg. 
8.30 + Eugeniusza Zychalak w 28 r. śm. 
10.00 + Irenę Jaranowską w 10 r.śm. 
11.30 + Wiesława Olszewskiego w 10 r. śm.  
Eleonorę i Franciszka Ciesielskich i Tadeusza 
Gwiazda 
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Eugeniusza, Zdzisława,  
Wandę Kwiatkowskich zm z cr. Kwiatkowskich 
 
PONIEDZIAŁEK 27.02.2017 
7.00 + Tadeusza Jendor 28 greg. 
7.00 + Ryszarda Traczyk 
7.00 + Bogdana Pyrzakowskiego w 1 r.śm 
18.00 + Józefa Marcinkiewicza w 4 r.śm  
i zm rodziny 
18.00 +Władysławę Bieńkowską pp 
 
WTOREK 28.02.2017  
7.00 + Tadeusza Jendor 29 greg.  
7.00 + Tomasza i Eugeniusza ch 
7.00 + Praksedę Matusiak i Stanisława(m)  
Rychlewskiego 
18.00 + Jacka Ostapowskiego w 2 r.śm 
18.00 +Romanę i Adama Majchrzyk 
 
ŚRODA 1.02.2017 POPIELEC  
7.00 + Tadeusza Jendor 30 greg. 
7.00 + Bogdana Przybysz  
7.00  + Kazimierza Banaszewskiego pp 
10.00 +Jadwigę Wojtulewską 1 greg 
18.00 + NOWENNA DO MBNP 
19.30 +Edwarda w 3 r.śm, Zofię, Stefana  
i Janusza Śmigrodzkich, Jadwigę Gryszpano-
wicz 

 
CZWARTEK 2.03.2017  
7.00 +Jadwigę Wojtulewską 2 greg 
7.00 + Bożenę Siemińską pp 
18.00 + Mieczysława w 9 r.śm, Leona i Włady-
sławę Spodek Wiktorię i Jana Cegiełka, Zofię  
i Franciszka Lewandowskich,  
Waldemara Tobolczyk,  

PIĄTEK 3.03.2017 
7.00 +Jadwigę Wojtulewską 3 greg 
7.00  + Władysławę Franciszka i Jacka Capiga 
18.00 +  
 
SOBOTA 4.03.2017  
7.00 +Jadwigę Wojtulewską 4 greg 
7.00 + Kazimierza Stefańskiego w 17 r.śm  
i zm z rodz 
18.00 +Tomasza, Eugeniusza, Drewnoskich, 
Aleksandra Leokadię Fidler 
18.00 INTENCJA WYNAGRADZAJĄCA NIE-
POKALANEMU SERCU NMP ZA GRZECHY 
NASZE I CAŁEGO NARODU 
 
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  5.03.2017 
7.00 W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
7.00 +Jadwigę Wojtulewską 5 greg 
8.30 +.za zm rodziców Stanisława i Czesławę 
Wróblewskich 
10.00 + Jerzego Rakowskiego 
11.30 + Stanisława Gac 2 r.śm 
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Helenę i Zdzisława Jeszke 
 

1.W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post – czas, w którym przez nawrócenie, poku-
tę ,umartwienie i rozważania Męki Pańskiej mamy się przygotować na radości świąt Zmartwychwstania Pańskie-
go. W środę popielcową Msze św. o godz.7.00, 10.00, 18.00 i 19.30.Posypanie głów popiołem podczas każdej 
Mszy św. 

2.Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie 
piątki i środę popielcową ,oraz zaleca się ja w wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Post ścisły, czyli ilościowy, 
obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich , między 18 a 60 rokiem życia. Uzasadniona nie-
możliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek, domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty. W 
okresie Wielkiego Postu katolicy zobowiązani są do powstrzymywania się od udziału w zabawach i dyskotekach. 

3.W dobrym przeżywaniu czasu Wielkiego Postu, Kościół ofiarowuje nam szczególną pomoc, są to nabożeństwa 
wielkopostne. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej są odprawiane : 

∗ - o godz.17.15 - dla dzieci 

∗ - o godz.18.30 - bezpośrednio po Mszy św. wieczornej dla młodzieży i dorosłych. 

Z  K A T E C H I Z M U   

Katecheza 3:   Drogi poznania Boga  
1. Nie potrafimy dostrzec Boga naszym wzrokiem, 

ponieważ jest On duchem. Jako istota duchowa pozostaje 
dla nas niewidzialny. Z tego względu rodzą się bardzo 
ważne pytania dotyczące możliwości poznania Stwórcy. 
Czy w ogóle można poznać niewidzialnego Boga? Jakie 
drogi prowadzą do poznania Ojca Niebieskiego? Wielu 
ludzi niewierzących lub obojętnych religijnie uważa, że 
nie można wierzyć w kogoś, kto pozostaje niewidzialny i 
niepoznawalny. Wątpliwości dotyczące poznania Stwór-
cy pojawiają się czasem także w sercach ludzi wierzą-
cych. 

2. O tym, kim jest Bóg, opowiada nam Pismo Święte. 
Nie jest to jedyna droga poznania Pana Zastępów. Stwórca 
objawia się także w doskonałości i pięknie swoich dzieł. 
Twarz człowieka, niebo pełne gwiazd, zmiana pór roku, 
narodziny dziecka – to ślady obecności Boga pośród nas. 
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Święta 
Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym świa-
tłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w 
sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich 
rzeczy” (KKK 36). Przekonanie o możliwości takiego 
naturalnego poznania Stwórcy spotykamy już w Księdze 
Mądrości: „Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie 
poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, 
który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, 
wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub 
światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. 
Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podo-
bieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13,1-2.5). 

 3. Szukając argumentów na istnienie Boga można 
więc wziąć za punkt wyjścia porządek i piękno świata. 
Przykładem takiego argumentu jest teoria tzw. Wielkiego 
Wybuchu. Chodzi tu o gigantyczną eksplozję, która według 
współczesnych badań naukowych nastąpiła 15-20 miliar-
dów lat temu. Zapoczątkowała ona trwający do dzisiaj 
proces rozszerzania się wszechświata. Jest to wyraźny 
znak, że świat miał początek. Jak wierzymy, ten początek 
jest w jego Stwórcy.  

 Szukając argumentów na istnienie Boga, można też 

wziąć za punkt wyjścia człowieka: jego otwartość na 
dobro, dążenie do szczęścia, wrażliwość na prawdę. 
Człowiek ze swej natury pragnie prawdy, pyta o sens i cel 
życia. Szukając odpowiedzi na tego rodzaju pytania, szuka 
czegoś najgłębszego, co stanowiłoby fundament wszystkich 
rzeczy. Należy zauważyć, że prawda „narzuca się” nam 
jako kryterium sądów, jako miara, której nie my jesteśmy 
twórcami. Prawda nas ocenia, podczas gdy my nie ocenia-
my prawdy. Ona nas przekracza i obowiązuje dla siebie 
samej. Tego rodzaju „podporządkowanie” prawdzie mówi 
nam, że jej źródłem może być tylko Bóg, który nadaje jej 
absolutny charakter.  

 Przyroda i osoba ludzka dostarczają nam zatem 
swego rodzaju „dowodów” na istnienie Stwórcy. Nie 
chodzi tu o dowody w znaczeniu na przykład matema-
tycznym lub sądowym, ale o „spójne i przekonujące 
argumenty”, które pozwalają osiągnąć prawdziwą 
pewność (por . KKK 31). Argumenty te nie są tak 
skuteczne, że mogą zmusić człowieka niewierzącego do 
uznania istnienia Boga. Podczas gdy dla osób wierzących 
mają one wartość swego rodzaju potwierdzenia własnych 
przekonań, dla niewierzących są szansą, którą warto po-
traktować poważnie, aby rozpocząć poznawanie Stwórcy. 
Są także tarczą przeciw atakom ludzi niewierzących. Poka-
zują, że podczas gdy ateizm nie dysponuje żadnymi dowo-
dami, religia jest uzbrojona w solidne argumenty dla po-
twierdzenia własnych prawd. 

 Czy zatem potrafię zadziwić się pięknem i ogromem 
otaczającego mnie świata i odkryć w nim Stwórcę? Czy 
dostrzegam, że za każdym ludzkim dążeniem do prawdy i 
sensu stoi ostatecznie Bóg? Czy dla moich najbliższych 
umiem być przekonującym argumentem za Jego istnie-
niem?  

4. Zapamiętajmy: przy pomocy ludzkiego rozumu 
można poznać Boga. Świat materialny i osoba ludzka – 
to drogi prowadzące do Stwórcy. Wychodząc od wielko-
ści i piękna stworzeń człowiek może dojść do poznania 
Boga jako pierwszej przyczyny i ostatecznego celu całej 
rzeczywistości.  

Ks. Andrzej Kobyliński 
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html 

4.Na rozważanie Męki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali zapraszamy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o 
godz.17.15. 

5.W środę popielcową rozpoczyna się czas modlitwy o trzeźwość narodu. 
6.W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Msza św. ku czci Najśw. Serca Jezusa o godz. 7.00.Spowiedz 

rano i  od godz.17.00.W sobotę Msza św. wynagradzająca Sercu Maryi o godz.18.00. Po Mszy św. Różaniec z rozwa-
żaniami tajemnic, po nim modlitwa w ciszy przed Najśw. Sakram. O godz.21.00 Apel Jasnogórski i Akt oddania się 
Matce Bożej. 

7.W I sobotę od godz. 9.00 kapłani odwiedzą w domach osoby starsze i chore z posługą sakramentalną.  
8.Organizujemy 1 kwietnia (sobota) wyjazd z naszej parafii na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska. Ze względu na 

rezerwację biletów, należy się zapisać, oraz wnieść opłatę. Bilet na sztukę, autokar i zwiedzanie muzeum misyjnego 
kosztuje 35 zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. 

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


