
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 

 

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 kolej-

ne spotkanie z cyklu konferencji przedślubnych dla narzeczonych. 
3. Poradnia przedmałżeńska w naszej parafii jest czynna w poniedziałki 

w godz.16.30. – 18.00 w budynku starej plebanii. 

4. W środę rozpoczniemy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nabo-
żeństwa różańcowe: w niedziele o godz. 17.30, w dni powszednie 

o godz.17.15. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, a tych, 

którym trudniej jest dotrzeć do kościoła, prosimy o wspólne odmawianie 
różańca w domach. W poniedziałki i środy różaniec prowadzą dzieci, 

w czwartki – młodzież gimnazjalna, a we wtorki młodzież ponadgimnazjalna. 

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. I piątek 
Msza Św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa o godz.7.00. Spowiedź rano 

podczas Mszy Św. i po południu od godz.17.15. W I sobotę Msza św. ku czci 

Niepokalanego Serca Maryi o godz.7.00. W I sobotę od godz. 9.00 księża 

odwiedzą w domach osoby starsze i chore z posługą sakramentalną. 

6. Komitet organizacyjny utworzony w związku z przygotowaniem tablicy 

pamiątkowej, poświęconej pamięci Ks. prał .Czesława Żyły, dokonał rozli-
czenia ofiarowanych środków pieniężnych przez parafian. Szczegóły na tabli-

cy, na zewnątrz kościoła. 

7. Można zgłaszać intencje mszalne na 2015 rok, są także jeszcze wolne 
intencje na ten roku. Zapraszamy. 

8. Dziękujemy p. Jadwidze, Urszuli, Krystynie, Marzenie, Elżbiecie, Barba-

rze, Jadwidze, Marii, Stanisławie, panu Jerzemu za pomoc przy sprzątaniu 
Kościoła. Prosimy również o pomoc w ten piątek. 

9. Młodzież klas 3 gimnazjum, która chce rozpocząć przygotowanie do bierz-
mowania może już zapisywać się na to przygotowanie w zakrystii lub 

w tygodniu w kancelarii. 

10. Jutro, w poniedziałek o godz.18.30 jest zbiórka wszystkich ministrantów. 
Obecność obowiązkowa. 

11. W zakrystii jest do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do jej nabywania 

i czytania. 
12. Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary na remont kościoła, które złożo-

no w tym tygodniu, ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedziele również będą 

przeznaczone na ten cel. 

   Wartym odnotowania wydarzeniem jest rozpoczęty w sobotę 20 września w Thiais we 
Francji proces do kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki w związku z nadzwyczajnym uzdro-
wieniem Francois Audelana. O czym poinformowała oficjalnie Kuria Metropolitalna Warszaw-
ska. 

Sługo Boży ks. Jerzy Popieuszko, wstawiaj się za nami.  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

KONTO BANKOWE PARAFII 

BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI 

79  80110008  0000  0096  6638  0001 

UCZCIJMY PAMIĘĆ O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM 

„My z niego wszyscy…” to hasło ogólnopolskiej akcji upamiętnienia 75. 

rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. 
   Wywieszenie flag narodowych i spotkania z kombatantami to niektóre ze znaków 

pamięci o Polskim Państwie Podziemnym. 27 września mija 75. rocznica jego powsta-

nia. Instytut Pamięci Narodowej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 

zachęcają, aby włączyć się w ogólnopolską akcję upamiętnienia tego wydarzenia. Apel 

poparł m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. 

W akcje patriotyczne oraz upamiętniające naszych bohaterów włączają się kibice z całej 

Polski.  

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

Wiadomości Parafialne 
 XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA (w naszej par. uroczystość odpustowa)                     28 września 2014 r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Daniela. Patrzałem, aż 
postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. 
Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego 
głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był 
z ognistych płomieni, jego koła to płonący ogień. 
Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed 
Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć 
tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd 
zasiadł i otwarto księgi. Patrzałem w nocnych 
widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa 
jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przed-
wiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Po-
wierzono Mu panowanie, chwałę i władzę kró-
lewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy 
i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowa-
niem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie 
ulegnie zagładzie. 

Oto słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY  
Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. 
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,  
bo usłyszałeś słowa ust moich. 
Będę Ci śpiewał psalm wobec aniołów,  
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. 
   I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność,  
   bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię 
   i obietnicę. 
   Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,  
   pomnożyłeś moc mojej duszy. 
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, 
Panie,  
gdy usłyszą słowa ust Twoich, 
i będą opiewać drogi Pana:  
"Zaprawdę, chwała Pana jest wielka". 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła. 
Nastąpiła walka w niebie: Michał i jego anioło-
wie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do 
walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, 
i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. 
I został strącony wielki Smok, Wąż Starodawny, 
który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą 
zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, 
a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłysza-
łem donośny głos mówiący w niebie: "Teraz 
nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga 
naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarży-

ciel braci naszych został strącony, ten, co dniem 
i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni 
zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu 
swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych 
aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz 
ich mieszkańcy". 

Oto słowo Boże. 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  
Alleluja, alleluja, alleluja 
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,  
wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus ujrzał, 
jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział 
o nim: "Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym 
nie ma podstępu". Powiedział do Niego Natana-
el: "Skąd mnie znasz?" Odrzekł mu Jezus: 
"Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy 
byłeś pod drzewem figowym". Odpowiedział 
Mu Natanael: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, 
Ty jesteś królem Izraela!" Odparł mu Jezus: 
"Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: 
«Widziałem cię pod drzewem figowym»? Zoba-
czysz jeszcze więcej niż to". Potem powiedział 
do niego: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bo-
żych wstępujących i zstępujących na Syna Czło-
wieczego". 

Oto słowo Pańskie. 
KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA  

Aniołowie mają w naszych niespokojnych czasach „ciężkie 

życie”, a nieraz „podcięte skrzydła”. Gdy anioł upada na 

duchu, wówczas jest tak, jakby podcięto mu skrzydła. Na ilu to 

miejscach naszego globu anioł nie ma odwagi zapuszczać się 

na pola wojennego piekła... Został odarty z nadziei na 

„uskrzydlenie” choćby jednego człowieka, na wyniesienie go 

ku dobremu. Na człowieku nie ciąży obowiązek bycia aniołem, 

ale gdy zobowiązuje się być bestią, podcina skrzydła zwiastu-

nom nieba. Tym bardziej więc wierzymy, że nie pozostajemy 

bez opieki i towarzystwa aniołów. Wierzymy, że istnieje ktoś, 

kto przewyższa swoją doskonałością wszystkie widzialne 

stworzenia ziemi i świata; że istnieje ktoś, kto w bezprzykład-

nym posłuszeństwie wobec Boga i Jego zamiarów wypełnia 

wszystkie Boże nakazy, a na dodatek czyni to z największą 

precyzją i absolutną starannością. 



 

  Intencje Mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Czesława Brudzyńska 

Śp. Marian Filip Mioduszewski 

Śp. Ewa Młynarek 

Wieczny odpoczynek… 

Ochrzczeni w minionym tygodniu 
1. Karol Wójcik 

NIEDZIELA 28.09.2014 
7.00   + Mariana Nercz w 26 r. śm. i zm. z rodz. Ner-

czów, Jadwigę Grzybowską, Czesława Grzelaka i zm. 

z rodz. Grzelaków 
8.30   + Józefa Fabrowicza w 5 r.śm.   

10.00 +  Mariannę i Władysława Bińczyk 

11.30 + Leokadię Angielczyk w 3 r. śm. 
13.00     ZA PARAFIAN - ODPUST 

18.00 Dziękczynna w 3 r. ślubu Beaty i Mariusza 

i o Boże błogosławieństwo dla córki Poli 
 

PONIEDZIAŁEK 29.09.2014 

7.00   O łaskę zdrowia dla Agnieszki 
7.00 

18.00 + Halinę Szafran i zm. z rodz.  

18.00 + Halinę Mieczysława Wiśniewskich 

 

WTOREK 30.09.2014 

7.00  + Feliksa 9m0 Szpigiel w 1 r. śm.  
7.00   

18.00  + Cecylię, Józefa, Eugeniusza i Stefana Mamaj, 

Józefę i Andrzeja Wdowiarskich, Andrzeja i Ludwikę 
Sojka 

 

ŚRODA 01.10.2014 
7.00 O Boże błogosławieństwo dla Teresy Jarzyna - 

imieninowa 
7.00 + Elżbietę Trzaskoma w 1 r. śm. 

7.00  

18.00    Nowenna do MBNP 
 

CZWATEK 02.10.2014 

7.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 
Józefy i rodziny 

7.00  + Jarosława Kozak 

7.00 + Władysława Błaszczaka w 6 r. śm. i zm. z rodz. 
Sosińskich 

18.00 + Ewę i Jana Piekut 

 
PIĄTEK 03.10.2014 

7.00 + Eulalię Wódecką 

7.00  
18.00 + Stefana i Stefanię Laskowskich, Aleksandra 

i Józefę Szajnok i syna Aleksandra Szajnok 

  

SOBOTA 04.10.2014 

7.00  + Aleksandra i Apolonię Hołyńskich 

7.00  + Franciszka, Janinę, Zofię i Jana Olkowskich, 
Feliksę, Zygmunta, Zenona i Marię Grikin, zm. z rodz. 

Olkowskich, Grikin i Simonaić 

7.00   W intencji ofiarodawcy 
18.00 + Jadwigę, Tadeusza, Zbigniewa, Janinę i zm. 

z rodz. Nerć, Zygmunta, Janinę, Jadwigę, Witolda 

i Andrzeja Ostałkiewicz 

 
 

 

 

30 września. Święty Hieronim, prezbiter i doktor Kościoła 

Hieronim urodził się ok. 345 r. Był synem zamożnych ludzi pochodzenia rzymskie-

go, katolików. Studiował w Rzymie. Tam - w wieku młodzieńczym, zgodnie z ów-

czesnym zwyczajem - przyjął chrzest. Wówczas postanowił porzucić światowe życie 

i zająć się zagadnieniami religijnymi. Na życzenie rodziców miał rozpocząć karierę 

urzędniczą; jednak podjął studia teologiczne. Został mnichem. Po tym jak znalazł się 

o krok od śmierci zaczął intensywną naukę greki i języka hebrajskiego, poświęcił się 

studiowaniu Pisma świętego. W 377 r. przyjął święcenia kapłańskie, zastrzegając, że 

pragnie dalej wieść życie ascetyczne. Za cel swojego życia postawił pracę naukową. 

Przełożył na język łaciński niektóre homilie Orygenesa i Historię Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej. 

Uczestniczył w synodzie rzymskim. W 386 r. zamieszkał w Betlejem i tam pozostał już do śmierci. 

Organizował tam działalność charytatywną, prowadził wykłady, pod jego opieką powstały cztery 

klasztory. Odznaczał się encyklopedyczną wiedzą, umiłowaniem ascezy, pracowitością, gorącym 

przywiązaniem do Kościoła, czcią do Matki Bożej, a przede wszystkim umiłowaniem Pisma Święte-

go. Pozostawił po sobie niebywale ogromną spuściznę literacką. Przełożył na łacinę wiele ksiąg Sep-

tuaginty (greckiego przekładu Biblii). Przez 24 lata przetłumaczył na łacinę całe Pismo Święte. Jego 

przekład, tzw. Wulgata został przyjęty przez Sobór Trydencki jako tekst urzędowy. Hieronim napisał 

także komentarze do wielu ksiąg Pisma oraz przełożył liczne teksty Ojców Kościoła. Zwalczał współ-

czesne mu herezje. Ostatnie lata życia spędził w grocie sąsiadującej z Grotą Narodzenia Pana Jezusa. 

Zmarł 30 września 419 lub 420 r. 
 

29 września 

Święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel 

 W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów 

(Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem. Hebrajskie imię 

Mika'el znaczy "Któż jak Bóg". Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do 

buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem "Któż jak Bóg" wypo-

wiedzieć wojnę szatanom. Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski 

i zmiłowania. Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadko-

bierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną 

modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy świętej z ludem do św. Michała 

o opiekę nad Kościołem. W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod 

wezwaniem św. Michała: męskie (Michalitów) i żeńskie (Michalitek), założone 

przez błogosławionego Bronisława Markiewicza. Św. Michał Archanioł jest patro-

nem Cesarstwa Rzymskiego, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier 

i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dol-

nej; ponadto także mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, 

złotników, żołnierzy i naszej Parafii. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej 

śmierci. 

 

 
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


