
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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   1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, o godz.17.30 zapraszamy na 

nabożeństwo adoracyjne. 

   2. Dziękujemy paniom z Koła Żywego Różańca za przeprowadzo-

ną zbiórkę ofiar do puszek w poprzednią niedzielę na ośrodek adop-

cyjno-opiekuńczy. 

  3. Jutro będziemy obchodzić święto Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny Msze św. o godz.7.00 i 18.00. 

   4. Osoby wyjeżdżające na pielgrzymkę do Portugali i Hiszpanii 

pragniemy poinformować, że zbieramy się w przyszłą niedzielę 14 

września o godz.17.00, z bagażami, następnie udamy się autokarem 

na lotnisko. Proszę też zabrać z sobą kilka kanapek, bowiem pierw-

szy posiłek jaki dostaniemy, będzie to śniadanie. 

   5. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Święto Podwyższenia 

Krzyża św. Ofiary składane tego dnia na tacę przeznaczone będą na 

nasze Seminarium Duchowne. 

   6. Osoby, które chciałyby zamówić Msze święte gregoriańskie za 

zmarłych na rok, prosimy o przyjście w tym tygodniu do kancelarii, 

a od 15 września w kancelarii parafialnej będzie można zgłaszać 

intencje Mszy św. na cały 2015 rok. 

   7. Trwają prace remontowe w naszym kościele. Wszystkim oso-

bom pomagającym nam, czy to wspierając te prace modlitwą czy też 

finansowo  - dziękujemy. Dziękujemy za ofiary złożone w tym tygo-

dniu. Dziękujemy także za znoszenie tych niedogodności związanych 

z pracami remontowymi. 

   8. Dziękujemy paniom: Małgorzacie, Jolancie, Jadwidze, Zofii, 

Barbarze, Jadwidze, Urszuli, Irenie, Krystynie, Bożenie, Stanisławie, 

Kindze, Monice, Marzenie, panu Jerzemu i siostrze za pomoc 

w sprzątnięciu kościoła. Składamy wam gorące uznania i podzięko-

wania. Prosimy także o pomoc w ten piątek. 

   9. W zakrystii są do nabycia czasopisma katolickie. Zachęcamy do 

ich nabywania i czytania.  

Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć 
 

Oktawian Grzesiak kaw. oraz Emilia Sosińska panna, oboje z par. tutejszej 
Adam Tomasz Laskowski kaw. z par. tut. oraz Joanna Kowalczyk z par. Rajszew 
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Nasze nowe siostry o sobie: 

Jesteśmy Zgromadzeniem Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, 

 mówiąc potocznie - siostrami katarzynkami. Podążamy drogą wskazaną 

przez wcześniejsze pokolenia sióstr, 
ale codziennie na nowo odkrywamy i uczy-

my się, jak być córkami naszej założycielki 

- bł. Reginy Protmann. Każda z nas stara 

się być radosnym znakiem nadziei i miłują-

cej obecności Bożej, a jednocześnie akcep-

tuje ograniczoność swoją i innych.  

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

Wiadomości  Parafialne 
      23 Niedziela Zwykła                                                                            7 września 2014 r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela 
To mówi Pan: Ciebie, o synu człowieczy, wy-
znaczyłem na stróża domu Izraela, abyś słysząc 
z mych ust napomnienia, przestrzegał ich 
w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: 
"Występny musi umrzeć", a ty nic nie mówisz, 
by występnego sprowadzić z jego drogi, to on 
umrze z powodu swej przewiny, ale odpowie-
dzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli 
jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od 
swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje 
od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty 
zaś ocaliłeś swoją duszę. 

Oto słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY  
Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają. 
 
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych dro-
gach   
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.  
Pan jest bliski wszystkim, którzy Go wzywają,   
wszystkim wzywającym Go szczerze. 
   Spełnia wolę tych, którzy cześć Mu oddają,   
   usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.  
   Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują,   
   lecz zniszczy wszystkich występnych. 
Niech usta moje głoszą chwałę Pana,   
a Jego święte imię  
niech wielbi wszystko, co żyje.   
Zawsze i na wieki. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian 
Bracia:  
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną 
miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił 
Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, 
nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i wszystkie 
inne streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliź-
niego swego jak siebie samego». Miłość nie 
wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest do-
skonałym wypełnieniem Prawa. 

Oto słowo Boże. 
 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  
Alleluja, alleluja, alleluja 
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,  
nam zaś przekazał słowo jednania. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  
«Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź 
i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, 
pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, 
weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby 
na słowie dwóch albo trzech świadków opierała 
się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś 
Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, 
niech ci będzie jak poganin i celnik.  
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwią-
żecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co 
rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w nie-
bie.  
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj 
z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to 
wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest 
w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani 
w imię moje, tam jestem pośród nich». 

Oto słowo Pańskie. 
 

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA  

Człowiek jest istotą omylną: każdy, nie wyłączając nawet 

papieża, który jedynie w sprawach wiary i moralności, jest 

nieomylny – a i to pod wieloma warunkami, z których najważ-

niejszy stanowi modlitwa i wsłuchanie się w głos Ducha 

Świętego. Bóg nie odmawia człowiekowi prawa do błędu, nie 

potępia go za to. My zaś często postępujemy tak, jakby inni 

mieli być doskonali: nie tolerujemy ich pomyłek. No, może 

tylko w jednym przypadku jesteśmy gotowi pobłażliwie przy-

mknąć oko: gdy sami palniemy jakieś ewidentne głupstwo – 

wtedy broniąc się przed jego konsekwencjami tłumaczymy się: 

„Przecież człowiek może się nieraz pomylić...”Dzisiejsza 

Ewangelia uczy nas czegoś innego: odpowiedzialności za 

drugiego człowieka. Kiedy człowiek się pomyli, trzeba mu 

pomóc, a nie potępiać go. Do pomocy tej jest zobowiązany 

cały Kościół, czyli każdy z ludzi wierzących. Wierzących, 

czyli związanych z Bogiem więzami osobistego zaufania 

i wierności Jego Słowu.                  

http://mateusz.pl/czytania/2014/20140907.htm 

http://katarzynki.org.pl/images/stories/mlodziez/zosia2.JPG


 

  Intencje Mszalne 

 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Teresa Wilczewska 

Śp. Barbara Kuzka 

Śp. Ferdynand Sobczak 

Wieczny odpoczynek… 

Decyzją ks. abp. posługę w naszej Parafii rozpoczyna 

ks. Mariusz Danelczyk 

Decyzją przełożonej sióstr Katarzynek posługiwać 

będą: 

s. Elżbieta 

s. Stella 

s. Zofia 

s. Scholastyka 

Witamy ich gorąco, życzymy łask Bożych i polecamy 

Waszym modlitwom. 

NIEDZIELA 07.09.2014 

7.00    W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

8.30  + Helenę i Mariana Predel  

10.00 +  Andrzeja Malinowskiego w 11 r. śm.  

11.30  + Ks. Czesława Żyłę w 1 r. śm 

13.00     ZA PARAFIAN 

18.00     Dziękczynna za 20 lat pożycia małżeńskiego Alicji i Andrzeja 
Rączka 

PONIEDZIAŁEK 08.09.2014 

7.00 + Stanisława (m) i rodziców Dąbrowskich, Wiktora Szcześniak i Wikto-

rię Ruszczak, Ewę Nadulską 

7.00 + Władysławę Kośmider p.p. 

7.00 + Marianną i Józefa Radzuk 

18.00 + Marię i Bronisława Szymańskich, Teofilę i Jana Jasińskich  

18.00 Za Solidarność 

WTOREK 09.09.2014 

7.00  + Kazimierza- Stanisława Czarneckiego w 11 r. śm. 

7.00  + Wandę Wasilewską p.p. 

18.00  + Stefana Turkot w 18 r. śm., Za rodziców i rodzeństwo Turkot 

ŚRODA 10.09.2014 

7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego w 4 r. śm. 

7.00 + Janinę Kuty p.p. 

7.00 + Annę Kowalik w 1 r. śm. 

18.00    Nowenna do MBNP 

CZWATEK 11.09.2014 

7.00  + Grzegorza, Bronisława, Władysławę Podgórskich, Stanisława, 

Stanisławę i Zygmunta Satkowskich 

7.00     O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Beaty-Marii i Pawła 

Krajewskich 

18.00 + Michała, Józefę i Wiesława Chudy, Danutę i Wacława Dąbrowskich, 

Michała i Mariannę Wdowiarskich 

PIĄTEK 12.09.2014 

7.00 + Genowefę Perkowską w 37 r. śm.i zm. z rodz.  

7.00 + Tadeusza i Marianne Kościuszko, Aleksandra (m) Łuczak 

18.00 + Izabelę Sawicką 

18.00+ O łaskę nieba dla Wacława w 4 r. śm. 

SOBOTA 13.09.2014 

7.00  + Jerzego Ancerowicza, Teresę i Jerzego Jędrzejczak oraz zm. z rodz. 

Woźniak, Ancerowicz i Jędrzejczak 

7.00  O Boże błogosławieństwo dla Eugenii w dniu urodzin. 

18.00 Dziękczynna za rodziny wrzesińskich, Bieńkiewicz, Supińskich i ich 

dzieci 

NIEDZIELA 14.09.2014 

7.00    W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO 

8.30  + Stefanię, Albinę, Czesława, Stanisława i Mariusza Zakrzewskich, 

Jacka Capiga   

10.00 +  Czesława, Michalinę, Ryszarda i Andrzeja Ciepielewskich, Adama, 

Genowefę i Edwarda Rockich  

11.30     W intencji Ryszarda i Bronisławy Srebnickich 

13.00     ZA PARAFIAN 

18.00 + Kazimierza Mazowieckiego w 10 r. śm. Irenę i Mikołaja 
Grzegorczyk 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJA O KANONICZNEJ 
WIZYTACJI PASTERSKIEJ 

   Wizytacja biskupia w diecezji jest czynnością apostol-
ską. Ukazuje ona, że Biskup jest fundamentem i zna-
kiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja stano-
wi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpaste-
rzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitew-
nymi i apostolskimi, działającymi w parafii. Kanoniczna 
wizytacja pasterska odbywa się w każdej parafii co 5 lat. 
Składa się ze wstępnej wizytacji kanonicznej i paster-
skiej. 
   Ojciec Święty Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji 
Apostolskiej „Pastores gregis”, docenił wielką wagą 
wizyty pasterskiej nazywając ją „autentycznym czasem 
łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju 
momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wier-
nymi”. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego 
posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności bi-
skupa pomiędzy wiernymi. Papież dodaje, że Biskup 
„podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozosta-
wiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym 
innym delegatom, powinien w szczególny sposób za-
troszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od pro-
boszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwi-
lach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowa-
niu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodze-
nia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepo-
kojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, 
mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powi-
nien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede 
wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i chory-
mi. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska 
objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak 
obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc 
mu pokój” (Pastores gregis, nr 46”). 

www.kuria.lomza.pl 

8 września. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny 

 Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami 

byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wie-

ku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy 

przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłu-

chał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że 

Anna urodziła córkę, Maryję. Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty Jej 

przyjścia na ziemię. Według wszelkich dostępnych nam informacji, Maryja przy-

szła na świat pomiędzy 20. a 16. rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa. 

Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą 

z VI w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult 

maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie na sile. Wprowadzenie tego święta 

przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Na Wschodzie uroczystość ta 

musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie wygłaszali o niej św. German 

(+ 732) i św. Jan Damasceński (+ 749). W Rzymie gromadzono się w dniu tego 

święta w bazylice Matki Bożej Większej. Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu. Święto rozszerzało się 

w Kościele dość wolno - wynikało to m.in. z tego, że wszelkie informacje o okolicznościach narodzenia Bożej 

Rodzicielki pochodziły z apokryfów. W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę 

Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę 

i siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego 

mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebo-

wzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj. W święto Matki Bożej Siewnej urządzano także dożynki. 

 Święto przypomina nam, że Maryja była zwykłym człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, 

przez całe życie posiadała wolną wolę, nie była do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich 

rodziców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej 

zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że "będą Ją chwalić wszystkie 

pokolenia". 

 

13 września. Święty Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła 

 

Urodził się ok. 349 r. w Antiochii, jednym z największych miast świata. Pochodził z możnej 

rodziny. Jego ojciec był oficerem cesarskim. Wcześnie osierocił syna. Wszechstronne wy-

kształcenie zapewniła Janowi matka. U jej boku wiódł życie na pół mnisze. Rozczytywał się 

w klasykach i uczył się ich na pamięć. Lubił jednak także rozrywkę i nie gardził młodzieńczy-

mi figlami. Chrzest przyjął dopiero, gdy miał 20 lat. To był punkt zwrotny w jego dotychcza-

sowym życiu. Wstąpił do stanu duchownego gdy miał już ok. 36 lat. Konsekrowany na bisku-

pa przez patriarchę Aleksandrii, Jan z całym zapałem wziął się do pracy dla dobra swojej 

owczarni. Z czasem pojawili się przeciwnicy radykalnego patriarchy. On jednak nie załamał 

się. Pisał listy do papieża oraz do wpływowych i wiernych sobie osób. Papież pięknym listem pochwalił bohater-

stwo Chryzostoma i wysłał legatów w jego obronie do Konstantynopola. Jan Złotousty zmarł 14 września 407 r. 

Należy do czterech wielkich doktorów Kościoła wschodniego (obok św. Bazylego, św. Grzegorza z Nazjanzu i św. 

Cyryla Aleksandryjskiego). Pozostawił po sobie ogromną spuściznę literacką: kanon liturgii świętej, liczne pisma 

teologiczne, kazania, mowy i szeroką korespondencję. Całość dzieł Chryzostoma obejmuje kilka opasłych tomów. 

Na Wschodzie cieszy się tak wielkim kultem, że jego imię wspomina się w roku liturgicznym kilka razy. Papież 

Pius V ogłosił go doktorem Kościoła (1568). Jest patronem kaznodziejów i studiujących teologię oraz orędowni-

kiem w sytuacjach bez wyjścia. 
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


