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

1. Przeżywamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. 
Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele są: w niedzielę 
o godz.17.30, a w tygodniu o godz. 17.15. 

2. Ofiary zbierana dziś na tacę przeznaczone są na potrzeby na-
szej parafii. 

3. Jutro o godz.18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych. Intencje 
rozpoczniemy wyczytywać o godz. 17.50. 

4. Od 14 października będziemy przyjmować na wypominki 
roczne, jednorazowe oraz listopadową Mszę św. zbiorową. 

5. W najbliższą niedzielę obchodzony będzie XVI Dzień Papie-
ski. Jednym z elementów Dnia Papieskiego jest zbiórka ofiar 
na stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezbyt za-
możnych rodzin. Na terenie miasta ofiary na ten cel zbierać 
będzie młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II. Młodzież 
gimnazjalna będzie uczestniczyć we Mszy św. o godz.10.00 

6. Za tydzień 9 listopada zapraszamy uczniów kl. III przygotowu-
jących się do I Komunii św. na Mszę św. o godz.16.00,wraz z 
rodzicami. Obecność obowiązkowa. 

7. Przypominamy ,że można już zgłaszać intencje Mszy św. na 
rok 2017. 

8. Ogłoszenie Komendanta Powiatowego Policji: Informuje-
my, że na terenie naszego powiatu odnotowujemy przypadki 
oszustw, których ofiarami padają najczęściej seniorzy. Prze-
stępcy wykorzystują ,,dobre serce” i podając się za członków 
rodziny, krewnych, a także policjantów, wyłudzają często 
znaczne sumy pieniędzy. 

9. Policja prowadzi w tych sprawach szereg działań mających na 
celu ustalenie i zatrzymanie sprawców oraz dotarcie do jak 
największej liczby naszych mieszkańców, aby ostrzec o grożą-
cym niebezpieczeństwie. 

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

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

 

ŚWIĘCI O RÓŻAŃCU 
    „Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała mo-
dlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie 
powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usły-
szała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: 
"Zdrowaś Maryja" dusza uzmysławia sobie zasadnicze wyda-
rzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa2 Modlitwa tak 
prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich 
do jej odmawiania." (Św. Jan Paweł II)  
       „Przylgnijcie do różańca. Okazujcie wdzięczność Maryi, bo to 
ona dała nam Jezusa" (Św. O. Pio)  
„Nigdy dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca św. 
nie będzie heretycka lub oszukana przez szatana: to jest twier-
dzenie, które podpisuję swoją krwią”. (św. Ludwik Grignion de 
Montfort)  
    „Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa 
całym piekłem”. (św. Jan Maria Vianney) 

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

Wiadomości Parafialne 
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                        2  październik  2016r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Habakuka: 
Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie 
wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: 
«Krzywda mi się dzieje», a Ty nie poma-
gasz? Czemu każesz mi patrzeć na niepra-
wość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto 
ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, 
wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan tymi 
słowami: «Zapisz widzenie, na tablicach 
wyryj, by można było łatwo je odczytać. 
Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz 
wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli 
się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim 
czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie 
ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedli-
wy żyć będzie dzięki swej wierności». 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
REFREN:  
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. 
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,* 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego 
zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z 
uwielbieniem,* radośnie śpiewajmy Mu 
pieśni. 
   Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na 
twarze,* zegnijmy kolana przed Panem, 
który nas stworzył. Albowiem On jest na-
szym Bogiem, * a my ludem Jego pastwiska 
i owcami w Jego ręku. 
   Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: † 
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w 
Meriba,* jak na pustyni w dniu Massa, gdzie 
Mnie kusili wasi ojcowie,* doświadczali 
Mnie, choć widzieli moje dzieła». 
 
 DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza: Najdroższy: 
Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo cha-
ryzmat Boży, który jest w Tobie przez wło-
żenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg 

ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwe-
go myślenia. Nie wstydź się zatem świadec-
twa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, 
lecz weź udział w trudach i przeciwnościach 
znoszonych dla Ewangelii według danej 
mocy Boga. Zdrowe zasady, któreś posły-
szał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i 
miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego de-
pozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, 
który w nas mieszka. 

Oto słowo Boże. 
 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja.  
Słowo Pana trwa na wieki,  
to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Łu-
kasza:  
Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż 
nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście 
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, po-
wiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się 
z korzeniem i przesadź się w morze”, a 
byłaby wam posłuszna.  Kto z was, ma-
jąc sługę, który orze lub pasie, powie 
mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź 
do stołu? Czy nie powie mu raczej: 
Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i 
usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem 
ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słu-
dze za to, że wykonał to, co mu poleco-
no?  Tak mówcie i wy, gdy uczynicie 
wszystko, co wam polecono: Słudzy 
nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, 
co powinniśmy wykonać». 

Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 02.10.2016 
7.00   W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
8.30  + Bolesława i Stanisławę Szym
 czyk zm. z rodziny Szymczyków i 
 Głosów 
10.00  Dziękczynno-błagalna w 60 r. 
ślubu dla Wacławy i Ryszarda Chudy. 
11.30 +.Aleksandra Kozłowskiego, Te
 resę i Czesława Prus. 
13.00   W INT. PARAFIAN. 
18.00 + Jana Rajewskiego 2 greg. 
 
PONIEDZIAŁEK 03.10.2016 
7.00  + Jana Rajewskiego 3 greg. 
7.00 + Janinę i Romualda Kowalik. 
7.00 + Jadwigę Karpińską w 3 r. śm. 
18.00 + ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH. 
18.00 + Marię, Feliksa i Jerzego Łapiń-
skich, Leokadię i Jana Kwiatkowskich. 
 
WTOREK 04.10.2016 
7.00  + Jana Rajewskiego 4 greg. 
7.00 + Franciszkę i Marcina Piórkow
 skich. 
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyń
 skich, Mariana Urbaniaka. 
7.00 + Feliksa Szpygiel. 
18.00 + Jarosława Kozaka w 3 r. śm. 
18.00 + Mariannę Boczek. 
 
ŚRODA 05.10.2016 
7.00  + Jana Rajewskiego 5 greg. 
7.00 + Henryka Markowskiego       
 w 2 r. śm. 
7.00 + Franciszka, Janinę, Zofię i Jana 
Olkowskich, Zygmunta, Feliksę, Zeno-
na i Marię Grikin, zm. z rodz. Olkow-
skich, Grikin i Simonaić. 
18.00    NOWENNA DO MBN POMOCY. 
18.00 + Bolesława i Annę Bułka. 
 

CZWARTEK 06.10.2016 
7.00  + Jana Rajewskiego 6 greg. 
7.00 + Tadeusza Wiernickiego i zm. z 
 rodziny 
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego, Hannę i 

 Michała Kamińskich. 
7.00 + Lucynę Wolfram 
18.00 +Dariusza Affek. 
 
PIĄTEK 07.10.2016 
7.00 + Bogdana Przybysza i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
7.00 + Stanisława Zamkowskiego w 1 r. 
 śm.  
7.00 + Stanisława Kwiatkowskiego w 28 

 r. śm. 
18.00  + Jana Rajewskiego 2 greg. 
 
SOBOTA 08.10.2016 
7.00  + Jana Rajewskiego 8 greg. 
7.00 + Eulalię Wódecką. 
7.00   Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. i potrzebne łaski dla Jagody Fabi-
siak w 4 r. urodzin. 
18.00 + Genowefę w 13 r. śm. i Jana 
Kozińskich. 
18.00 + Elżbietę Trzaskoma. 
 
NIEDZIELA 09.10.2016 
7.00   W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO 
8.30 + Jana Rajewskiego 9 greg. 
10.00 + Edwarda i Mirosława Predel. 
11.30 + Stanisława, Irenę, Włodzimie-
rza, Jerzego i Edwarda Rakowskich. 
13.00  W INT. PARAFIAN. 
16.00 + Pawła Markowskiego. 
18.00 + Leona w 25 r. śm., Janinę i Be-
nedykta Jakubowskich, Władysława, 
Franciszka i Kornelię Skłudzkich i Ma-
rię Ławską. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
Śp. Andrzej Przytuła, Śp. Izabela Stanisława Przytuła  Wieczny odpoczynek…  

3 X Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. 
Jan Bernardone urodził się w Asyżu w roku 1182 jako syn zamożnego kupca. 
Z powodu zamiłowania do języka francuskiego nazywano go „Francesco”. 
Jako młodzieniec prowadził początkowo beztroskie życie, ale pod wpływem 
łaski Bożej porzucił je i obrał całkowite ubóstwo. Gdy zebrali się koło niego 
towarzysze, założył Zakon Braci Mniejszych, którzy oddawali się wędrow-
czemu kaznodziejstwu. Później z pomocą św. Klary założył zakon żeński, 
nazwany drugim zakonem, a wreszcie dla ludzi świeckich założył trzeci za-
kon pokutujących. Przez swój przykład i założenie przez siebie instytucje, św. 
Franciszek wywarł olbrzymi wpływ na życie duchowe i artystyczne średnio-
wiecza. Pod koniec życia otrzymał na górze Alwerni stygmaty Męki Pańskiej. 
Umarł w Asyżu 3 października 1226 roku i w dwa lata później został kanonizowany. 
  

5 X  Wspomnienie św. Faustyny, zakonnicy. 
Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. w rolniczej rodzinie z Głogowca k/Łodzi jako 
trzecie z dziesięciorga dzieci. W szesnastym roku życia opuściła dom rodzinny i na służbie u za-
możnych rodzin zarabiała na własne utrzymanie i pomoc rodzicom. W lipcu 1924 r. Pan Jezus w 
widzeniu polecił jej pojechać do Warszawy i wstąpić do zakonu. 1 sierpnia 1925 r. została przyjęta 
do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Żytniej. W zakonie przeżyła 13 lat. 22 
lutego 1931 r. po raz pierwszy ujrzała Pana Jezusa Miłosiernego. Zmarła w wieku 33 lat 5 paź-
dziernika 1938 r. Jej ciało pochowano na cmentarzu zakonnym w Krakowie-Łagiewnikach. S. Fau-
styna została beatyfikowana 18 kwietnia 1993 r., a ogłoszona świętą 30 kwietnia 2000 r. przez Jana 
Pawła II. 
 

7 X  Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. 
Wspomnienie  to zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa 
floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod 
Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan 
turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej 
wiarę muzułmańską. Ówczesny papież - św. Pius V, dominika-
nin, gorący czciciel Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się 
wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do 
Maryi, powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. 
Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu 
bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się 
do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spo-
kojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła 
manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Uda-
ło się powstrzymać inwazję Turków na Europę. Zwycięstwo 
było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono 
sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy 
chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do nie-
woli. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 październi-
ka świętem Matki Bożej Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w któ-
rych istniały Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami 
odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon 
XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo Różańca świętego - módl się za 
nami", a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.                                                                           
 

Por: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-07a.php3 

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  


