
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO 

MICHAŁA ARCHANIOŁA 

 

ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

NIELE BROŃ NAS W WALCE, 

A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI 

I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA 

BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH 

GO BÓG POSKROMIĆ RACZY, 

POKORNIE PROSIMY A TY, 

KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIE-

SKIEGO, SZATANA I INNE 

ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 

ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafia p.w. św. Michała 

Archanioła 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

ul. Warszawska 1a 
tel. 022/775 23 32 

e-mail:  

kancelaria@ndmswmichal.pl 
Godz. otwarcia kancelarii:  

pon.—pt. (bez czw.): 10-12 

        16-17:30 

1. Dziś uroczystość odpustowa ku czci św. Michała 

Archanioła – patrona  

naszej parafii. Uroczysta suma z procesją o godz. 

13.00. Zapraszamy. 

 

2. Po Mszy św. wieczornej o godz. 19.00. w sali 

przy kancelarii będzie kolejne spotkanie z cyklu 

konferencji przedślubnych dla narzeczonych. 

 

3. W czwartek rozpoczniemy październik – mie-

siąc modlitwy różańcowej. Porządek nabożeństw 

różańcowych jest następujący: w niedziele o godz. 

17.30, w dni powszednie o godz. 17.15. Zachęca-

my do udziału w nabożeństwach różańcowych, 

a tych, którym trudniej jest dotrzeć do kościoła, 

prosimy o wspólne odmawianie różańca w do-

mach. 

 

4. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota 

miesiąca. Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Je-

zusa o godz. 7.00. Spowiedź rano podczas Mszy 

św.i po południu od godz. 17.30. W sobotę Msza 

św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 

7.00, a od godz. 9.00 księża odwiedzą w domach 

osoby starsze i chore z posługą sakramentalną. 

 

5. Można zgłaszać intencje mszalne na 2016 rok. 

Są także jeszcze wolne intencje i w tym roku. Za-

praszamy. 

 

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – na-

być ją można w zakrystii. 
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Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 

Wiadomości Parafialne 
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                                                27 września 2015r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Liczb. Pan zstąpił w obłoku 
i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był 
w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu 
starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli 
w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to 
jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Je-
den nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich 
też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, 
tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc 
w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł mło-
dzieniec i doniósł Mojżeszowi: "Eldad i Medad 
wpadli w obozie w uniesienie prorockie". Jozue, 
syn Nuna, który od młodości swojej był w służ-
bie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: "Mojżeszu, 
panie mój, zabroń im". Ale Mojżesz odparł: 
"Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud 
Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha". 

Oto słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Nakazy Pana są radością serca. 
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia 
duszę, 
świadectwo Pana niezawodne, uczy pro-
staczka mądrości. 
Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki, 
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem 
słuszne. 
   Zważa na nie Twój sługa 
   i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. 
   Kto jednak widzi swoje błędy? 
   Oczyść mnie z błędów, które są dla mnie 
skryte. 
Także od pychy broń swojego sługę, 
by nie panowała nade mną. 
Wtedy będę bez skazy 
i wolny od wielkiego występku. 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu św. Jakuba Apostoła. Teraz wy, 
bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapie-
nia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwia-
ło, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto 
wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie 
świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała 
wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecz-
nych skarby. Oto woła zapłata robotników, żni-

wiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, 
a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. 
Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków 
tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście 
i zabiliście sprawiedliwego: nie stawia wam 
oporu. 

Oto słowo Boże. 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,  
uświęć nas w prawdzie. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według św. Marka. Jan 
powiedział do Jezusa: "Nauczycielu, wi-
dzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak 
w Twoje imię wyrzucał złe duchy; i zabra-
nialiśmy mu, bo nie chodził z nami". Lecz 
Jezus odrzekł: "Nie zabraniajcie mu, bo 
nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie 
mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem 
nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.  
Kto wam poda kubek wody do picia, dlate-
go że należycie do Chrystusa, zaprawdę 
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.  
Kto by się stał powodem grzechu dla jedne-
go z tych małych, którzy wierzą, temu było-
by lepiej uwiązać kamień młyński u szyi 
i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka dla 
ciebie jest powodem grzechu, odetnij ją; 
lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do 
życia wiecznego, niż z dwiema rękami 
pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli 
twoja noga jest dla ciebie powodem grze-
chu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chro-
mym wejść do życia, niż z dwiema nogami 
być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko 
jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; 
lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do 
królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być 
wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie 
umiera i ogień nie gaśnie". 

Oto słowo Pańskie. 
 



NIEDZIELA 27 09. 2015 

7.00 + Hannę Tobolczyk w 3 r. śm. 

8.30 + Mariana Myśliwca. 

10.00 + Halinę i Mieczysława Wiśniew-

skich i zm. z rodz. 

11.30 + Danutę Tokarską, Stanisława i Ste-

fanię Sienkiel i zm. z rodz. Wójtowiczów  

i Drączkowskich. 

13.00   ZA PARAFIAN. 

18.00   Dziękczynno-błagalna w 49 r. ślubu 

dla Barbary i Wojciecha. 

 

PONIEDZIAŁEK 28. 09. 2015 

7.00 + Marka Rytel, Zofię, Kazimierza i 

Janusza Frączak, Marię i Wacława Wojda. 

7.00 + Leokadię Angielczyk w 4 r. śm. 

7.00 + Romana Szafraniec. 

18.00   Dziękczynno-błagalna dla Michała 

Biegaj w 1 r. urodzin. 

18.00 + Makarego Markowskiego w 22 r. 

śm. 

 

WTOREK 29. 09. 2015 

7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego. 

7.00 + Zofię Józefczyk. 

7.00 + Romana Szafraniec. 

7.00   O opiekę Archaniołów dla rodziny 

Krajewskich i Kołodziejczyków. 

 

18.00 + Halinę Szafran i zm. z rodz. 

18.00 + Członkinie Różańca Fatimskiego, 

Jadwigę Pawlak i Alicję Polesiak. 

 

ŚRODA 30. 09. 2015 

7.00   W pewnej intencji. 

7.00 + Bronisławę i Bolesława Rokickich. 

7.00 + Romana Szafraniec. 

18.00   Nowenna do MBNP. 

18.00   O Boże błog. i potrzebne łaski dla 

Marii w rocznicę chrztu oraz dla jej rodzi-

ców i bliskich. 

  Intencje mszalne 

 

 

Intencje mszalne c. d. 
CZWATEK 01. 10. 2015 

7.00 + Romana Szafraniec. 

7.00 + Jerzego Szachowskiego p.p. 

7.00    O szczęśliwy przebieg operacji dla Joanny i 

o dobre wyniki badań pooperacyjnych. 

18.00 + Michała, Józefę i Wiesława Chudy, Danu-

tę i Wacława Dąbrowskich, Michała i Mariannę 

Wdowiarskich oraz Krystynę Pietrzyk 

 

PIĄTEK 02. 10. 2015 

7.00 + Elżbietę Trzaskoma w 2 r. śm. 

7.00   O opiekę Aniołów Stróżów dla rodziny 

Krajewskich i ich rodzin. 

7.00 + Marka Cichockiego. 

18.00   O Boże błog. dla Teresy Jarzyna w 83 r. 

urodzin. 

 

SOBOTA 03. 10. 2015 

7.00 + Eulalię Wódecką. 

7.00   O Boże błog. dla Sabiny i Kazimierza w 55 

r. ślubu. 

7.00 + Bogumiłę Karolik. 

18.00 + Dariusza Affek. 

18.00 + Stanisława Milewskiego i zm. z rodz. 

Kołodziejów. 

 

NIEDZIELA 04. 10. 2015 

7.00   O nowych członków Żywego Różańca i o 

łaskę powstania Kół Różańcowych męskich i 

dziecięcych w naszej Parafii. 

8.30 + Mirosława i Edwarda Perdel. 

10.00 + Ewę i Jana Piekut. 

11.30 + Jarosława Kozak. 

13.00   ZA PARAFIAN 

18.00 . 

 

28 WRZEŚNIA. ŚWIĘTY WACŁAW, MĘCZENNIK. 

 Św. Wacław jest największym bohaterem katolickich Czech. On też jest głów-

nym patronem kraju i narodu. Był synem księcia Czech, Wratysława I, i Drahomiry 

lutyckiej. Pogaństwo miało w kraju jeszcze wielu przedstawicieli. Wśród nich złym 

duchem była Drahomira, która po śmierci męża objęła w Czechach rządy. Korzystając 

z małoletniości Wacława, urządziła napad na jego babkę, św. Ludmiłę, wdowę po Boży-

woju, pierwszym chrześcijańskim władcy w Czechach. Ludmiłę napadnięto na zamku w 

Tetin i uduszono. Drahomira zaczęła na nowo wprowadzać siłą pogaństwo i niszczyć 

Kościół. Doprowadziło to do wojny z Niemcami. Na skutek tych interwencji Drahomira 

została zmuszona do ustąpienia i oddania rządów swemu starszemu synowi, Wacławowi. 

Przyszedł on na świat ok. roku 907. Kiedy miał 7 lat, odbyła się na zamku praskim uro-

czystość postrzyżyn. Kapłan przy tym obrzędzie odmawiał piękną modlitwę. Młody 

książę zabrał się natychmiast do zagojenia ran, zadanych Kościołowi. Trzeba było zająć się odbudową zniszczo-

nych kościołów i uzupełnieniem szeregów duchowieństwa. Żywot Wacława głosi, że wyróżniał się on wielką 

pobożnością. Ikonografia przedstawia go czasem, jak nocą nawiedza kaplicę zamkową, gdyż pracowity dzień nie 

zostawiał mu wiele czasu na modlitwę. Miał osobiście uprawiać winną latorośl i pszenicę, by na ołtarz do katedry 

i swojej kaplicy zamkowej dostarczać koniecznego wina i chleba. Szczególną miłością darzył ubogich. 

 Państwo czeskie było wówczas podzielone na wiele mniejszych księstw. Nie były to więc łatwe rządy. 

Dochodziło nawet często do starć zbrojnych. Legenda głosi, że w czasie jednej z potyczek przy św. Wacławie miał 

zjawić się szereg aniołów, co tak przeraziło przeciwników, że wycofali się z walki. Ikonografia często przedstawia 

więc Wacława w otoczeniu aniołów. Od cesarza Henryka I otrzymał w darze relikwię św. Wita i św. Zygmunta. 

Ku czci św. Wita książę wystawił najpierw skromny kościół, który został z czasem rozbudowany do najokazalszej 

świątyni Czech. Do dziś jest ona klejnotem Pragi. Wacław wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do tego 

męczennika jakby w przeczuciu, że i jemu przypadnie podobna śmierć. Tak się też stało. Jego młodszy brat, Bole-

sław, za namową niecnej matki, Drahomiry, zaprosił Wacława do udziału w konsekracji świątyni, jaką wystawił 

przy swoim zamku w Starym Bolesławcu ku czci świętych męczenników Kosmy i Damiana. Kiedy Wacław tam 

się udał, został zamordowany przez siepaczy, nasłanych przez Bolesława. Według podania, mord miał mieć miej-

sce w samym kościele. Działo się to 28 września ok. 929 roku. Jego ciało pochowano w kościele św. Wita, zamie-

nionym potem na katedrę, kiedy w Pradze zostało założone biskupstwo. Święty książę został natychmiast uznany 

za męczennika, a niebawem został głównym patronem kraju. Najpiękniejszy plac w Pradze otrzymał jego imię. 

Znajduje się na nim okazały pomnik, przedstawiający św. Wacława w zbroi rycerza na koniu. Wystawiono go 

w roku 1908. Imię Świętego stało się w Czechach bardzo popularne. Trzech władców kraju po św. Wacławie 

nosiło to imię. Dwóch z nich było nawet królami Polski: Wacław II (1291-1300) i Wacław III (1305-1306). Ku 

czci św. Wacława wystawiono w Czechach ok. 180 kościołów oraz ok. 100 kaplic. Z jego podobizną bito monety 

czeskie. Kiedy Karol IV odbywał koronację, swoją koronę przytknął do relikwii św. Wacława, które znajdują się 

w bogatym sarkofagu w kaplicy katedry św. Wita. Odtąd koronę królów czeskich, a również państwo czeskie 

zaczęto nazywać "koroną św. Wacława". 

 Papież Benedykt XIV zatwierdził kult św. Wacława w roku 1729 z okazji 800-lecia śmierci Świętego 

i rozszerzył jego cześć na cały Kościół. Córką Bolesława I Okrutnego, który dokonał zabójstwa na osobie św. 

Wacława, była Dobrawa, żona księcia Mieszka I, która przyczyniła się walnie do jego nawrócenia. Św. Wacław 

jest patronem Czech, Moraw, Pragi i katedry krakowskiej na Wawelu. 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


