
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO 

MICHAŁA ARCHANIOŁA 

 

ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

NIELE BROŃ NAS W WALCE, 

A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI 

I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA 

BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH 

GO BÓG POSKROMIĆ RACZY, 

POKORNIE PROSIMY A TY, 

KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIE-

SKIEGO, SZATANA I INNE 

ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 

ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN 
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05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

ul. Warszawska 1a 

tel. 022/775 23 32 
e-mail:  

kancelaria@ndmswmichal.pl 

 

   1. Dziś Niedzielą – Chrystusa Dobrego Pasterza, rozpoczy-

namy w Kościele tydzień modlitw o powołania kapłańskie i 

zakonne. Tę ważną intencję Kościoła włączmy także w nasze 

osobiste modlitwy. 
 

   2. W piątek rozpoczynamy maj – miesiąc poświęcony czci 

Matki Bożej. Nabożeństwa majowe w naszym kościele będą 

odprawiane w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w 

niedzielę o godz. 17.30. 
 

   3. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I 

piątek – Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 

7.00. Spowiedź rano przed Mszą św. i od godz. 17.30. W 

piątek przypada także święto św. Józefa –rzemieślnika. Ze 

względu na charakter tego święta Biskupi udzielili wszystkim 

dyspensy od piątkowego postu. Kancelaria w tym dniu będzie 

nieczynna. 
 

   4. Na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscy-

pliny Sakramentów, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski  w roku 2015 zostaje przeniesiona na sobotę 

2 maja. W sobotę zatem mamy uroczystość N.M.P. Królowej 

Polski – Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Nabożeństwo majo-

we po wieczornej Mszy św. 
 

   5. 2 maja w sobotę o godz.15.30 w Okuninie przy ul. Stra-

żackiej, zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, 

w rocznicę uchwalenia Konstytucji. Zapraszamy. 
 

   6. W związku z przypadająca w sobotę uroczystością do 

chorych i starszych kapłani udadzą się w przyszłą sobotę – 9 

maja. 
 

   7. W tym roku Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Pol-

skiego w Nowym Dworze Mazowieckim obchodzi jubileusz 

80 – lecia istnienia szkoły. Uroczystości z tym związane od-

będą się 13 czerwca. Szczegóły w gablocie na zewnątrz. 
 

   8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Nabyć ją moż-

na w zakrystii. 
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   W niedzielę (3-go maja) w Nowodworskim Ośrodku Kultu-

ry zaprezentowany zostanie montaż poetycko-muzyczny pod 

tytułem „Opowiem Ci, Wnuczko o Polsce”. Na widowisko 

złożą się wiersze i piosenki z naszej historii. Początek 

o godzinie 16:00, wstęp wolny. Organizatorzy serdecznie 

zapraszają. 

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

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr 
napełniony Duchem Świętym powiedział: 
"Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchu-
jecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, 
dzięki któremu chory człowiek uzyskał 
zdrowie, to niech będzie wiadomo wam 
wszystkim i całemu ludowi Izraela, że 
w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, 
którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg 
wskrzesił z martwych, że przez Niego ten 
człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest 
kamieniem, odrzuconym przez was, budują-
cych, tym, który stał się kamieniem węgiel-
nym. I nie ma w żadnym innym zbawienia, 
gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego 
innego imienia, w którym moglibyśmy być 
zbawieni". 
 

Oto słowo Boże. 

 
PSALM RESPONSORYJNY 

Ref: Kamień wzgardzony stał się fundamentem. 
   Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
   bo Jego łaska trwa na wieki. 
   Lepiej się uciekać do Pana, 
   niż pokładać ufność w człowieku. 
Lepiej się uciekać do Pana, 
niż pokładać ufność w książętach. 
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał 
i stałeś się moim Zbawcą. 
   Kamień odrzucony przez budujących 
   stał się kamieniem węgielnym. 
   Stało się to przez Pana 
   i cudem jest w naszych oczach. 
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, 
błogosławimy was z Pańskiego domu. 
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować: 
Boże mój, pragnę Cię wielbić. 
 
 

DRUGIE CZYTANIE 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apo-
stoła. Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością 

obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani 
dziećmi Bożymi; i rzeczywiście nimi jeste-
śmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie 
poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy 
dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawni-
ło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to 
ujawni, będziemy do Niego podobni; bo 
ujrzymy Go takim, jakim jest. 

Oto słowo Boże. 

 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Ja jestem dobrym pasterzem  
i znam owce moje, a moje Mnie znają. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 

 
EWANGELIA 

   Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus 
powiedział: "Ja jestem dobrym pasterzem. 
Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, 
do którego owce nie należą, widząc nadcho-
dzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, 
a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik 
ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie 
zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym 
pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie 
znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja 
znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. 
Mam także inne owce, które nie są z tej 
owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą 
słuchać głosu mego, i nastanie jedna ow-
czarnia i jeden pasterz.  
   Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie 
moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. 
Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je 
oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je 
znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od 
mojego Ojca". 
 

Oto słowo Pańskie. 
 
 
 



NIEDZIELA 26. 04. 2015 

7.00 + Jana i Danutę Granoszewskich, Wła-

dysława, Waldemara i Mieczysławę Tobol-

czyk i zm. z rodz. 

8.30 + Jerzego Ancerowicza, Teresę i Jerze-

go Jędrzejczak, zm. z rodz. Ancerowicz, 

Jędrzejczak i Woźniak. 

10.00   O Boże błog., łaski i zdrowie dla 

Maciusia w 1 r. urodzin. 

11.30 + Ryszarda Domżała w 23 r. śm. 

13.00   ZA PARAFIAN. 

18.00 + Wiesława Sosińskiego w 9 r. śm. 

 

PONIEDZIAŁEK 27. 04. 2015 

7.00 + Anatola Łoginow i .rodziców z obu 

stron 

7.00 + Elżbietę Chodzińską 

7.00 + Floriana i Leszka Grafka i cr. Graf-

ków.  

 

18.00 + Eugeniusza Pietrzaka w 8 r. śm. zm 

z rodziny Izydorów i Malinowskich 

18.00 + Anastazję Mazur. 

 

WTOREK 28. 04. 2015 

7.00   O Boże błog. dla rodziny Danuty i 

Marii. 

7.00 + Wiesława Bianke p.p.. 

7.00 + Jacka Ostapowskiego p.p. 

 

18.00 + Jadwigę w 1 r. śm. Józefa Chajneta, 

Marię i Michała Głodków. 

18.00 + Mirosława Rudy p.p. 

 

ŚRODA 29. 04. 2015 

7.00 + Reginę Tomaszewską w 8 r. śm. 

7.00 + Zdzisława Pakulskiego. 

7.00 + Zenona Skubińskiego, Klementynę 

i Bronisława Śniady, Monikę Bziuk . 

 

18.00   Nowenna do MBNP 

18.00   O Boże błogosławieństwo i potrzeb-

ne łaski dla Iwony i Szczepana w 1 r. ślubu. 

  Intencje mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Edmund Boruc 

 

Wieczny odpoczynek… 

Sakramentalny związek małżeński zawarli: 
Artur Łukasz Dziubek i Monika Budzik. 

Intencje mszalne c. d. 
CZWATEK 30. 04. 2015 

7.00 + Mariana Krążała i zm. z rodziny. 

7.00 + Mariana, Reginę, Feliksę i Karola 

Affek. 

 

18.00 + Genowefę Wodarek w 16 r. śm. i zm. z 

rodz. 

 

PIĄTK 01. 05. 2015 

7.00 + Piotra Bieleckiego. 

7.00 + Bożenę Dębską w 2 r. śm. 

7.00   Dziękczynno błagalna w int. Marii.  

18.00 + Jacka i Stanisława Gromadka, Władysła-

wę i Henryka Kalisz, Marię i Krzysztofa Razik, 

cr. Wendolfów, Gromadków, Wronków, Stanisła-

wa i Józefę Białek. 

 

SOBOTA 02. 05. 2015 

7.00 + Zygmunta Piórkowskiego i zm. z rodziny. 

7.00 + Stefana, Helenę, Jerzego, Stanisława i Da-

riusza Nowaczek. 

7.00 + Zygmunta w 15 r. śm, Mariannę i Wojcie-

cha Dziedzic. 

15.30 + Okunin za Ojczyznę 

18.00 + Kazimierza Dąbrowskiego. 

18.00 + Janinę i Zygmunta Falkowskich i Marię 

Rogulską. 

 

NIEDZIELA 03. 05. 2015 

7.00   W int. ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

8.30 + Zbigniewa Stolarskiego w 10 r. śm. 

10.00   Dziękczynno-błagalna w 50 r. ślubu dla 

Barbary i Stanisława. 

11.30   W pewnej intencji 

13.00   ZA PARAFIAN. 

18.00 + Waldemara Bułka. 

 

28 KWIETNIA. ŚWIĘTY LUDWIK MARIA GRIGNON DE MONTFORT, PREZBITER. 

   Ludwik pochodził ze starego francuskiego rodu. Urodził się 31 stycznia 1673 r. w Mont-

fort-la-Cane, jako drugi z osiemnaściorga dzieci adwokata Jana Chrzciciela Grignon 

i Joanny Robert, córki urzędnika miejskiego. Rodzina była bardzo pobożna. Jego dwóch 

braci zostało kapłanami, jeden dominikaninem, a dwie siostry wstąpiły do klasztoru. Po 

ukończeniu miejscowej szkoły Ludwik pobierał naukę w kolegium jezuitów. Potem udał 

się do Paryża, gdzie studiował teologię. W liście do swojego przełożonego nakreślił taki 

program swojego działania: "Odczuwam wielkie pragnienie umiłowania Pana naszego 

i Jego świętej Matki. Chciałbym jako prosty i ubogi kapłan uczyć biednych wieśniaków 

i zachęcać grzeszników do nabożeństwa do Świętej Dziewicy". Po przyjęciu święceń 

kapłańskich w 1700 r. pracował jako kapelan szpitala w Poitiers. W listopadzie tego roku 

wstąpił do tercjarzy dominikańskich, prosząc o zgodę nie tylko na naukę odmawiania różańca, ale i na zakładanie 

bractw różańcowych. Założył z Marią Ludwiką Trichet zgromadzenie żeńskie pod wezwaniem Bożej Mądrości dla 

pielęgnowania chorych. Następnie z woli przełożonych został misjonarzem. Wędrował od wioski do wioski, od 

miasteczka do miasteczka i głosił Boże słowo. Natrafił jednak niespodziewanie na opór miejscowych duszpaste-

rzy, którzy widzieli w misjonarzu intruza, który wchodzi w ich kompetencje. Udał się więc do Rzymu i u papieża 

Klemensa XI wyprosił sobie przywilej głoszenia kazań w całej Francji. Zwalczał szczególnie szerzący się janse-

nizm. Ludwik miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Oddał się Jej w "niewolę miłości" i na wyłączną 

własność. W Jej ręce złożył nawet wszystkie swoje zasługi, modlitwy, posty, uczynki pokutne, prace apostolskie, 

całą swoją osobę. Napisał Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Matki Najświętszej, w którym szeroko rozwinął 

i uzasadnił korzyści, jakie daje to całkowite oddanie się Maryi. Zbyt intensywna apostolska praca wyczerpała siły 

Świętego. Pożegnał ziemię dla nieba 28 kwietnia 1716 roku, mając zaledwie 43 lata. Pozostawił po sobie dwa 

zakony: "Towarzystwo Maryi" i "Zgromadzenie Córek Mądrości (Bożej)" oraz wiele dzieł teologiczno-

mariologicznych. 

 

29 KWIETNIA. ŚWIĘTA KATARZYNA ZE SIENY, 

DZIEWICA I DOKTOR KOŚCIOŁA PATRONKA EUROPY . 

   Katarzyna Benincasa urodziła się 25 marca 1347 r. w Sienie. Była przedostatnim z dwudzie-

stu pięciu dzieci mieszczańskiej rodziny Jakuba i Lapy - córki poety Nuccio Piangenti. Przy-

szła na świat jako bliźniaczka, ale jej siostra, Janina, zaraz po urodzeniu zmarła. Katarzyna już 

jako kilkuletnia dziewczynka była przeniknięta duchem pobożności. Wspierana Bożą łaską 

w wieku 7 lat złożyła Bogu w ofierze swoje dziewictwo. Kiedy miała 12 lat, doszło po raz 

pierwszy do konfrontacji z matką, która chciała, by Katarzyna wiodła życie jak wszystkie jej 

koleżanki. Wbrew woli rodziców obcięła sobie włosy i zaczęła prowadzić życie pokutne. 

Pomimo wielu trudności ze strony rodziny, w 1363 roku wstąpiła do Sióstr od Pokuty św. 

Dominika w Sienie i prowadziła tam surowe życie. Pan Jezus często ją nawiedzał sam lub ze 

swoją Matką. Pod koniec karnawału 1367 roku, gdy Katarzyna spędzała czas na nocnej modli-

twie, Chrystus Pan dokonał z nią mistycznych zaślubin, zostawiając jej jako trwały znak 

obrączkę. Przemawiała odtąd i pisała listy w imieniu Chrystusa do najznakomitszych osób 

ówczesnej Europy, tak duchownych, jak i świeckich. Katarzyna miała wielu wrogów. Pod naciskiem opinii 

wezwano więc przed trybunał inkwizycji do Florencji. Sąd nie dopatrzył się żadnej herezji ani błędu, tak w jej 

wypowiedziach, jak też w jej pismach. W 1375 roku otrzymała od Chrystusa stygmaty (jednak nie w postaci ran, 

lecz krwawych promieni). Umarła z wyczerpania 29 kwietnia 1380 r. w Rzymie w wieku 33 lat. Pozostawiła po 

sobie trzy wspaniałe dzieła, które zawierają jej naukę. Jej kult rozpoczął się zaraz po jej śmierci. Paweł VI w 1970 

roku ogłosił ją doktorem Kościoła, a Papież św. Jan Paweł II ogłosił ją w 1999 roku współpatronką Europy. Jest 

także patronką Sieny oraz pielęgniarek, strażników, strażaków. 

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