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27 III Św. Ernest, opat, męczennik, pochodził z rodziny szlachec-
kiej. Był opatem w klasztorze w Zwiefalten. Wziął udział w II wy-
prawie krzyżowej do Ziemi Świętej. Zginął pod Doryleą we Frygii 
w 1147 roku podczas bitwy z wojskami otomańskimi. Według innej 
wersji głosił Ewangelię Persom i Arabom. Zginął w 1148 roku śmier-
cią męczeńską z rąk muzułmanów w Mekce.  

 
28 III Bł. Joanna Maria de Maillé, wdowa 
(1332-1414). Poślubiła młodego barona de Silly 
który wróciwszy z niewoli angielskiej zmarł 
z trudów i wyczerpania. Joanna osiadła w Lours, 
w skromnym mieszkaniu przylegającym do klasz-
toru franciszkanów. Wiodła życie pełne umar-
twienia, modlitwy i poświęcenia. Przez pewien 
czas pracowała jako posługaczka w miejscowym 
szpitalu. Umarła mając 82 lata.  
 

29 III Bł. Amadeusz IX Sabaudzki, książę. 
Syn Ludwika księcia Sabaudii i Anny. Urodził 
się w 1435 r. w Thonon-les-Bains (Sabaudia).  
Już w dzieciństwie został, zgodnie 
z obowiązującymi ówcześnie zwyczajami 
(niejednokrotnie gwarantowało to pokój mię-
dzy krajami), zaręczony z Jolantą, z francuskiej 
rodziny królewskiej Walezych. Ślub nastąpił 
w 1452 r. Małżeństwo okazało się szczęśli-
wym. Urodziło się 10 dzieci, z których wpraw-

dzie część umarła już w dzieciństwie, ale jedna z córek, Ludwika, 
również miała zostać wyniesiona do chwały ołtarzy.W 1465 r. został, 
po śmierci ojca, księciem sabaudzkim. Okazał się dobrym władcą. 
Udało mu się zaprowadzić pokój ze zwaśnionym rodem Sforzów 
z Mediolanu (jego siostra wyszła za Galeazzo Sforza). w domu zaże-
gnał niepokoje ze strony niezadowolonych braci. Optował za krucjatą 
dla odzyskania Konstantynopola z rąk zwycięskich Turków. Przy-
wiązywał ogromną wagę do życia duchowego. Regularnie klękał do 
modlitwy i przyjmował sakramenty. Był wielkim jałmużnikiem. Sam 
żył skromnie. Cierpiał na epilepsję i w 1471 r. musiał oddać ster 
rządów w ręce żony. Spowodowało to bunt notabli i uwięzienie, 
z którego wyratował go brat Jolanty, król francuski Ludwik XI. Ale 
czas Amadeusza mijał. Na łożu śmierci miał powiedzieć zgromadzo-
nym dzieciom i dworowi „Bądźcie sprawiedliwi, kochajcie potrzebu-
jących i biednych a Pan da pokój Waszemu krajowi”. Obdarzony 
przez potomnych przydomkiem Szczęśliwy umarł w 1472 r. 
w Vercelli, gdzie do dziś, w katedrze, znajdują się jego relikwie. 
Beatyfikował go Innocenty XI w 1677 r.  
Por: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/zwiastowanie.html 

 
 

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. Mar ianna Dębska, 
Wieczny odpoczynek… 

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela 
Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: 
Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego 
synami upatrzyłem sobie króla». Kiedy przybył, spo-
strzegł Eliaba i powiedział: «Z pewnością przed Panem 
jest jego pomazaniec». Pan jednak rzekł do Samuela: 
«Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, 
gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem, jak człowiek 
widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla 
oczu, a Pan widzi serce». I Jesse przedstawił Samuelo-
wi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył 
Jessemu: «Nie ich wybrał Pan». Samuel więc zapytał 
Jessego: «Czy to już wszyscy młodzieńcy? » Odrzekł: 
«Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». 
Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po niego i spro-
wadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie 
przyjdzie». Posłał więc i przyprowadzono go: był on 
rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: 
«Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z 
oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia 
duch Pański opanował Dawida. 

Oto Słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY 
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 
Pan jest moim pasterzem, †  
niczego mi nie braknie, *  
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.  
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *  
orzeźwia moją duszę. 
   Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *  
przez wzgląd na swoją chwałę.  
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, †  
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *  
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. 
   Stół dla mnie zastawiasz *  
na oczach mych wrogów.  
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *  
kielich mój pełny po brzegi. 
   Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *  
przez wszystkie dni życia  
i zamieszkam w domu Pana *  
po najdłuższe czasy. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efe-
zjan: Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz 
jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci 
światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka 
prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest 

miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych uczyn-
kach ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tam-
tych. O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, 
wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, 
gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo 
wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się 
mówi: «Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a 
zajaśnieje ci Chrystus». 
 

Oto Słowo Boże. 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Chwała Tobie, Królu wieków 
Ja jestem światłością świata,  
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. 
Chwała Tobie, Królu wieków 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewi-
domego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił 
błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i 
rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» 
– co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył 
się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem 
widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest 
ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to 
jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego 
podobny». On zaś mówił: «To ja jestem». Zaprowa-
dzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewido-
mego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus 
uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów 
faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. 
Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, ob-
myłem się i widzę». Niektórzy więc spośród faryzeu-
szów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie 
zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki 
sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» 
I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili 
się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako 
że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok». 
Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grze-
chach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz. Jezus 
usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, 
rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowiecze-
go?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym 
w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim 
Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś 
odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon. 

Oto Słowo Pańskie. 



IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  
26.03.2017 
7.00 + Hannę Tobolczyk 
7.00 + Józefa Raboszuk i Sabinę Fabisiak. 
8.30 + Jadwigę Wojtulewską 26 greg. 
10.00 + Annę i Czesława Zwierzchowskich, 
Grażynę Jasińską i Szymona Dziura. 
11.30   Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i 
potrzebne łaski dla Marii Srebnickiej z okazji 
84 r urodzin., dla Elżbiety z okazji 20 urodzin 
i Emilii Łapko. + Ryszarda Srebnickiego. 
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Mirosława i Mariusza Dąbrowskich i 
zm. z rodz. Bielard i Dąbrowskich. 
 
PONIEDZIAŁEK 27.03.2017 
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 27 greg. 
7.00  Dziękczynna za Sabinę i Pawła Rajew-
skich z okazji urodzin oraz o Boże błog. dla 
dzieci i wnuków  
7.00  o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Tere-
sy i Joanny  
18.00 +Władysława i Mariannę Nosażewskich 
oraz ich rodziców, zm z rodziny Choroś, Nal-
borskich i Piaseckich 
18.00 + Stefana Parzyckiego w 14 r.śm 
 
WTOREK 28.03.2017  
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 28 greg. 
7.00 + Jana Kręcickiego w 18 r.śm. 
7.00 + Kazimierza Bonieckiego w 6 r.śm. i zm 
z rodziny 
18.00 + Edwarda Kowalczyka, Wandę Roma-
na Genowefę i Feliksa Pigłowskich i Bolesła-
wę Kobuszewską 
18.00 + Mariana Dymerskiego w 8 r.śm 
 
ŚRODA 29.08.2017  
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 29 greg. 
7.00   + Aleksandrę i Wiktora Łabęda 

7.00 + Marię Lewandowską w 4 r.śm. 
18.00   NOWENNA DO MBNP 
18.00 +Władysławę, Henryka Krysiak oraz 
Pawła Golańskiego 
 
CZWARTEK 30.03.2017  
7.00 + Zofię Podlaską w 21 r.śm 
7.00 + Zofię i Wawrzyńca Hyla i dziadków 
Sokół 
18.00 + Jadwigę Wojtulewską 30 greg. 
 

PIĄTEK 31.03.2017 
7.00 + Sabinę i Henryka Polkowskich  
7.00 + Leona Klepackiego pp 
18.00 + Teresę Kaszubską w 16 r.śm 
18.00 + Annę i Jerzego Gmitrzak 
 
SOBOTA 1.04.2017  
7.00 + Janinę Stanisława Franciszka i Domi-
nika Marczewskich i zm. z rodz.. 
7.00 + Jerzego Kobilińskiego w 4 r.śm i Emilię 
Osik w 7 r.śm 
7.00 + Annę Bułka pp 
18.00 + Stanisława Magier, Alinę i Władysła-
wa Gromadka  
18.00 INTENCJA WYNAGRADZAJĄCA 
NIEPOKALANEMU SERCU NMP ZA 
GRZECHY NASZE I CAŁEGO NARODU 
 
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  
2.04.2017 
7.00 INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
8.30 +  
10.00 + Adelę Ludwika Stanisława Ostrow-
skich, i zm. z rodziny oraz zm. z rodziny Smo-
leń. 
11.30  + 
13.00   ZA PARAFIAN 
16.00 + 
18.00 +  

1.  Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu, dla dzieci o godz. 17.15, po wieczornej Mszy .św. wie-
czornej, ok.18.30 – dla dorosłych i młodzieży 

2. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Msza św. wynagradzająca Sercu Maryi o godz.18.00.Po Mszy św. różaniec z rozwa-
żaniami tajemnic, po nim modlitwa w ciszy przed Najśw. Sakramentem. O godz.21.00 Apel Jasnogórski i Akt oddania się Matce 
Bożej 

3. W sobotę 1 kwietnia od godz. 9.00, księża udadzą się z posługą sakramentalna do osób chorych i starszych 
4. Wyjazd do Czerwińska na Misterium Męki Pańskiej w sobotę 1 kwietnia o godz.14.15.Zapraszamy, wszystkich, którzy się zapisa-

li. 
5. Za tydzień będą zbierane do puszek ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. O przeprowadzenie zbiórki proszę członków grup 

Różańcowych. 

Z  K A T E C H I Z M U   

Katecheza 7 Natchnienie Pisma Świętego 
1. Gdy mówimy o natchnieniu, mamy najczęściej na 

myśli poetę albo też kogoś, kto pod wpływem jakiejś 
nadnaturalnej mocy przepowiada przyszłość 
(szczególnym przypadkiem jest tu wieszcz – 
„natchniony poeta”, „poeta prorok”). Jedna z definicji 
„natchnienia”, którą podaje słownik języka polskiego, to 
„myśl, pobudka, podnieta, idea, pomysł zaczerpnięte 
skądś, powstałe pod czyimś wpływem albo pod wpły-
wem czegoś, pobudzające kogoś do działania”. Te zna-
ne pojęcia mogą z jednej strony pomagać nam w rozu-
mieniu, czym jest natchnienie Pisma Świętego, z drugiej 
zaś – przeszkadzać. Pomagać – bo pokazują że na-
tchnienie pochodzi z jakiegoś zewnętrznego źródła, 
niezależnego od tego, kto zapisuje natchnione słowa; 
przeszkadzać – bo zdaje się czynić z piszącego jedynie 
bierne, bezwolne narzędzie.  

2. Co oznacza, że księgi Pisma Świętego są na-
tchnione? Najogólniej r zecz biorąc, oznacza to, że ich 
autorem jest Bóg. Katechizm Kościoła Katolickiego 
powtarza za Konstytucją o Objawieniu Soboru Waty-
kańskiego II: „Święta Matka Kościół uważa, na podsta-
wie wiary apostolskiej, księgi tak Starego, jak Nowe-
go Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami 
za święte i kanoniczne, dlatego że spisane pod na-
tchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za autora i 
jako takie zostały Kościołowi przekazane” (KKK 
105).  

Jeśli Bóg jest autorem Biblii, to znaczy, że miał On 
wpływ na wydarzenia, które opisują poszczególne księgi, 
wybrał i przygotował ludzi, którzy o tych wydarzeniach 
opowiadali, a w ostatnim etapie wpływał na wolę i rozum 
tych, którzy święte księgi spisywali. Nie oznacza to jed-
nak, że ich wola i rozum były wyłączone, tak, że spisywali 
księgi „automatycznie”, niejako „pod dyktando”. Używali 
oni bowiem wiedzy, jaką dysponowali, i własnych zdolno-
ści literackich. „Do sporządzenia ksiąg świętych Bóg 
wybrał ludzi, którymi posłużył się jako używającymi swo-
ich zdolności i sił, by dzięki Jego działaniu w nich i przez 
nich oni sami jako prawdziwi autorzy przekazali na piśmie 
to wszystko, i tylko to, czego On chciał” (KKK 106).  

3. Z tego, że to Bóg jest autorem Biblii wynikają 
jej przymioty: świętość i nieomylność (prawdziwość). 
Krytycy zarzucają Biblii, że niekiedy ukazywane są w 

niej sceny niemoralne, grzechy. Zatem według nich albo 
Biblii daleko do świętości, albo przynajmniej niektórym 
jej częściom trzeba odmówić natchnienia. Świętość 
Biblii nie oznacza jednak, że nie ma w niej scen opisują-
cych grzech człowieka, ale że Biblia nigdy grzechu nie 
pochwala. Nie należy też traktować Pisma Świętego 
jako podręcznika wiadomości geograficznych czy przy-
rodniczych (choć i takie dane się w nim znajdują), lecz 
jako księgę zbawienia. Dlatego Katechizm wyjaśnia, iż 
„należy uznawać, że księgi biblijne w sposób pewny, 
wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej 
miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego 
zbawienia” (KKK 107). 

„W Piśmie Świętym – stwierdza dalej Katechizm - 
Bóg mówi do człowieka na sposób ludzki. Aby dobrze 
interpretować Pismo Święte, trzeba więc zwracać uwagę 
na to, co autorzy ludzcy rzeczywiście zamierzali powie-
dzieć i co Bóg chciał nam ukazać przez ich słowa” (KKK 
109). Podczas czytania Biblii powinniśmy zatem uwzględ-
nić okoliczności kultury i czasu, w którym powstawały 
poszczególne księgi. Powinniśmy nadto znać ich rodzaje 
literackie, a także przyjęte w czasach, gdy powstawały, 
sposoby myślenia, mówienia i opowiadania (KKK 110). 
Musimy także zwracać uwagę na treść i jedność całego 
Pisma Świętego, czytać je w „żywej tradycji całego Ko-
ścioła” oraz uwzględniać tzw. analogię wiary, czyli spój-
ność prawd objawionych między sobą, gdyż Bóg, który 
jest autorem Biblii i który objawił nam prawdy wiary, nie 
może przeczyć sam sobie (KKK 111-114). 

Czy mam w domu Pismo Święte? Jak często do niego 
zaglądam? Czy traktuję je jako skierowane do mnie na-
tchnione Słowo Boże, czy jak każdą inną książkę? 

Zapamiętajmy: Księgi Pisma Świętego są natchnione, 
to znaczy, że ich autorem jest Bóg. Z tego faktu wynikają dwa 
przymioty Biblii: świętość (to znaczy, że nie naucza ona rze-
czy niemoralnych) oraz nieomylność (to znaczy, że podaje 
prawdę, potrzebną człowiekowi do zbawienia). Ponieważ 
słowo Boże zostało nam przekazane „na sposób ludzki”, dlate-
go aby dobrze je zrozumieć, należy z jednej strony czytać je z 
wiarą, a z drugiej stale pogłębiać swoją wiedzę biblijną.  

Ks. Tomasz Opaliński 
  
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html 

 

6. W przyszłą niedziele / 2 kwietnia / o godz.16.00 będzie dodatkowa Msza św. dla dzieci kl. III ,przygotowujących się do I Komunii 
św. Dzieci przychodzą razem z rodzicami. Obecność obowiązkowa 

7. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00, będzie spotkanie kandydatów przygotowujących się do sakr. bierzmowania dla 
obu grup. Obecność obowiązkowa. 

8. W piątek 7 kwietnia przejdziemy ulicami naszej Parafii odprawiając Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy i publicznego wyznania wiary. 

9. Tradycyjnie w Niedzielę Palmową służba liturgiczna i scholanki naszej parafii będą rozprowadzać  zielone palemki. Dochód bę-
dzie przeznaczony na potrzeby tych wspólnot. Będzie miło jak w ten sposób  wesprzecie ich, nabywając palmy. 

10.W sklepiku Brata Alberta można nabywać świece wielkanocne, paschaliki, karty i baranki świąteczne. 
11.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii 


