
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO 
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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 
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tel. 022/775 23 32 
e-mail:  

kancelaria@ndmswmichal.pl 

 

1. Dziś o godz. 17.15 nabożeństwo czerwcowe z procesją 

eucharystyczną. Nabożeństwa czerwcowe z procesją będą 

codziennie do czwartku włącznie po wieczornej Mszy św. 

 

2. Przed kościołem zbierane są do puszek ofiary na Świątynię 

Bożej Opatrzności. 

 

3. W czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała błogo-

sławieństwo wianków. 

 

4. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Podczas nabożeństwa czerw-

cowego odmówimy Akt wynagrodzenia Najświętszemu Ser-

cu Jezusowemu. Za publiczne odmówienie tego aktu w tym 

dniu można zyskać odpust zupełny. W piątek z racji uroczy-

stości nie obowiązuje post. 

 

5. W sobotę Święto Niepokalanego Serca Maryi Panny. Msze 

św. o godz. 7.00 i 18.00. 

 

6. Również w sobotę o godz. 10.00 będzie Msza św. w 80 

rocz. powstania Liceum Ogólnokształcącego. Zapraszamy. 

 

7. W sobotę 20 czerwca o godz. 10.00 w Sali przy kancelarii 

odbędzie się spotkanie osób wyjeżdżających do Hiszpanii 

i Francji. Obecność obowiązkowa. 

 

8. W przyszłą niedzielę 14 czerwca organizujemy w naszej 

Parafii spotkanie wspólnot. Wszyscy tworzymy wspólnotę 

parafialną. W związku z tym serdecznie zapraszamy każdego 

na ten dzień. Otwarta będzie kawiarenka – zapraszamy na 

ciasto, grilla oraz inne smakołyki. Po każdej Mszy św. zapra-

szamy również kierowców do poświęcenia swoich pojazdów. 

W związku z dużą organizacją tego dnia zapraszamy do po-

mocy w różnych zadaniach. Chęć pomocy możemy zgłaszać 

do Ks. Mariusza. W trakcie naszego święta za wszystkie sma-

kołyki będziemy zbierać „co łaska” na dalszy rozwój naszych 

wspólnot. Dzień wspólnoty rozpocznie się po Mszy św. 

o godz. 10.00, a zakończy się nabożeństwem czerwcowym 

o godz. 17.30. Zapraszamy do pomocy oraz uczestnictwa. 

 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można 

w zakrystii. 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z drze-
wa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: "Gdzie 
jesteś?" On odpowiedział: "Usłyszałem Twój głos 
w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukry-
łem się". Rzekł Pan Bóg: "Któż ci powiedział, że jesteś 
nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakaza-
łem jeść?" Adam odpowiedział: "Niewiasta, którą 
postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa 
i zjadłem". Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: 
"Dlaczego to uczyniłaś?" Niewiasta odpowiedziała: 
"Wąż mnie zwiódł i zjadłam". Wtedy Pan Bóg rzekł do 
węża: "Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród 
wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu 
będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie 
dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między 
ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a po-
tomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz 
mu piętę". 

Oto słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 

Refren: U Pana łaska oraz odkupienie. 
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, 
Panie, wysłuchaj głosu mego. 
Nachyl Twe ucho 
na głos mojego błagania. 
   Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, 
   Panie, któż się ostoi? 
   Ale Ty udzielasz przebaczenia, 
   aby Ci służono z bojaźnią. 
Pokładam nadzieję w Panu, 
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, 
dusza moja oczekuje Pana. 
Bardziej niż strażnicy poranka 
niech Izrael wygląda Pana. 
   U Pana jest bowiem łaska, 
   u Niego obfite odkupienie. 
   On odkupi Izraela 
   ze wszystkich jego grzechów. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do 
Koryntian. Bracia: Cieszę się owym duchem wiary, 
wedle którego napisano: "Uwierzyłem, dlatego prze-
mówiłem"; my także wierzymy i dlatego mówimy, 
przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem 
przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą 
razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby 
w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez 
dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się 

zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek 
zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odna-
wia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia 
nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłe-
go wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co 
widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co 
widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa 
wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje 
nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy 
mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, 
lecz wiecznie trwały w niebie. 

Oto słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzuczony,  
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,  
przyciągnę wszystkich do siebie. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przy-
szedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się 
zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to 
posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzy-
mać. Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów". Nato-
miast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, 
mówili: "Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów 
wyrzuca złe duchy". Wtedy przywołał ich do siebie i 
mówił im w przypowieściach: "Jak może szatan wy-
rzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest 
skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli 
dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie 
mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie 
i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz 
koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu moca-
rza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie 
zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam 
wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się 
ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak 
zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzy-
ma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego". 
Mówili bowiem: "Ma ducha nieczystego". Tymczasem 
nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali 
po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi sie-
dział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja 
Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie". Odpo-
wiedział im: "Któż jest moją matką i którzy są brać-
mi?" I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: 
"Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, 
ten Mi jest bratem, siostrą i matką". 

Oto słowo Pańskie. 
 



NIEDZIELA 07.06.2015 

7.00    W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

7.00 + Wiktora Prysińskiego 13 greg. 

 

8.30 + Pawła w 17 r. śm. i Mariannę Muchowicz 

i Kazimierę Kaczmarek. 

 

11.30 + Wiesława Bartosiewicza i zm. z rodz. 

Capigów i Bartosiewiczów.  

 

13.00 W int. parafian. 

 

18.00 + Władysławę, Wiesławę, Adama, Fran-

ciszka, Stanisława i  Benedykta Wąsiewskich. 

 

PONIEDZIAŁEK 08.06.2015 

7.00 + Wiktora Prysińskiego 14 greg. 

7.00 + Jolantę i Edwarda Trzaskoma. 

7.00 + Bolesława Bieńkowskiego w r. śm. i jego 

rodziców. 

7.00 + Zofię Koziara p.p. 

 

18.00 + Czesławę i Antoniego Dąbrowskich. 

18.00 + Kazimierza Zielińskiego w 1 r. śm. 

 

WTOREK 09.06.2015 

7.00 + Rodziców Getler i brata Fabiana oraz 

Wandę i zm. z rodz. Badurskich i Gromczew-

skich. 

7.00 + Krzysztofa Pakulskiego. 

7.00 + Irenę Formańską p.p. 

 

18.00 + Kazimierza Dąbrowskiego. 

18.00 + Wiktora Prysińskiego 15 greg. 

18.00 + Elżbietę Mańkowską w 30 r. śm., Ry-

szarda Sadlakowskiego. 

 

ŚRODA 10.06.2015 

7.00+ Janusza Cejkę i zm. z rodz.  

7.00 Dziękczynno - błagalna z okazji 80 ur. An-

ny Raboszuk. 

7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego. 

7.00 + Tadeusza Jeszkie p.p. 

 

18.00  Nowenna do MBNP. 

18.00 + Wiktora Prysińskiego 16 greg. 

18.00 + Mieczysława w 10 r. śm., Wirginie w 5 

r. śm. Noga.  

  Intencje mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Jarosław Rowiński 

Wieczny odpoczynek… 

 

Intencje mszalne c. d. 
CZWATEK 11.06.2015 

7.00 + Wiktora Prysińskiego 17 greg. 

7.00 + Stanisława Kucińskiego. 

7.00 + Elżbietę i Dariusza Sobierańskich, Marian-

nę Bielską. 

7.00 + Marka Cichockiego p.p.  

18.00 + Aleksandra, Felicję i Romana Rowickich. 

 

PIĄTEK 12.06.2015 

7.00 + Bogdana Przybysza. 

7.00 + Wiktora Prysińskiego 18 greg. 

7.00 + Kazimierza w 30 r. śm. 

7.00 + Jerzego Niedośpiał. 

18.00   O Boże błogosławieństwo i potrzebne 

łaski w 3 r. ślubu dla Magdy i Jacka Różyckich. 

18.00 + Alinę i Feliksa Kiliś, Stanisławę i Józefa 

Szpakiewicz. 

 

SOBOTA 13.06.2015 

7.00   Dziękczynna za beatyfikację Reginy Prot-

man z prośbą o łaskę kanonizacji. 

7.00 + Wiktora Prysińskiego 19 greg. 

7.00 + Antoniego Jastrzębskiego i zm.z rodz. 

18.00   Małgorzatę i Jacka Zawadzkich w 20 r. 

ślubu i łaski dla wnuków. 

18.00 + Halinę, Władysława i Sławomira Opor-

skich. 

 

NIEDZIELA 14.06.2015 

7.00    W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO  

7.00 + Wiktora Prysińskiego 20 greg. 

10.00 + Henrykę i Kazimierza Orzeszyna. 

11.30 + Mariannę i Franciszka Sawickich.  

13.00 W int. parafian. 

 

8 CZERWCA. ŚWIĘTA JADWIGA, KRÓLOWA. 

   Jadwiga była trzecią i najmłodszą po córką króla Węgier i Polski, Ludwika Andega-

weńskiego, i Elżbiety, księżniczki bośniackiej. Urodziła się prawdopodobnie 18 lute-

go 1374 roku. Rodzice planowali dla Jadwigi małżeństwo z Wilhelmem Habsbur-

giem. Jednak gdy zmarła najstarsza córka Ludwika Węgierskiego, Katarzyna, odwo-

łano je. Po śmierci Ludwika Węgierskiego Węgrzy ogłosili królową siostrę Jadwigi, 

Marię. Natomiast Polacy zaprosili na swój tron Jadwigę. W wieku 10 lat została koro-

nowana 16 października 1384 r. W związku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także 

wobec dalekosiężnych planów polskich rozważano możliwość unii Polski z Litwą. 

Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, 

wielkim księciem Litwy. Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły, odbyła 

się w katedrze królewskiej 18 lutego 1386 r. Tam również 4 marca odbyła się koronacja Jagiełły na 

króla polskiego. Jagiełło miał wówczas 35 lat, Jadwiga - 12. Serca poddanych pozyskała sobie przede 

wszystkim niezwykłą dobrocią. Jagiełło bardzo pragnął mieć potomka, który zapewniłby ciągłość 

jego rodu na tronie polskim. Kiedy więc Jadwiga została matką, na dworze królewskim zapanowała 

wielka radość. Niestety, trwała krótko, bo zakończyła się podwójną tragedią: śmiercią dziecka i matki. 

Zasnęła w Panu 17 lipca 1399 roku, w wieku 25 lat, okrywając naród polski żałobą. Jako królowa 

rządziła Polską sama przez 2 lata (1384-1386), natomiast razem z Jagiełłą - przez 13 lat (1386-1399). 

Pochowano ją w podziemiach katedry krakowskiej na Wawelu. Od razu po śmierci Jadwigę uważano 

za świętą, chociaż lud często mieszał ją ze św. Jadwigą Śląską. W 1426 roku arcybiskup gnieźnieński, 

Wojciech Jastrzębiec, rozpoczął formalny proces kanoniczny. Po wielu perypetiach, ostatecznie 

z polecenia św. Jana Pawła II jego następca na stolicy arcybiskupów krakowskich, kardynał Franci-

szek Macharski, w roku 1979 przesłał do Rzymu formalną prośbę o beatyfikację. Beatyfikacji, a na-

stępnie kanonizacji dokonał św. Jan Paweł II. Była to pierwsza w dziejach kanonizacja na ziemi polskiej. 

11 CZERWCA. ŚWIĘTY BARNABA, APOSTOŁ. 

   Barnaba urodził się na Cyprze w żydowskiej rodzinie z pokolenia Lewiego. Jego właściwe imię 

brzmiało Józef, ale Apostołowie dali mu przydomek Barnaba. Był krewnym św. Mar-

ka Ewangelisty, dlatego św. Paweł nazywa go kuzynem Ewangelisty. Barnaba zapew-

ne razem ze św. Pawłem przybył do Jerozolimy, aby pogłębić swoją wiedzę w zakre-

sie religii. O powadze, jakiej zażywał wśród Apostołów, świadczy to, że to Barnaba 

przygarnął św. Pawła po jego nawróceniu i dopiero z Barnabą Paweł mógł pójść do 

pozostałych Apostołów. Swoje nauczanie kierował najpierw do Żydów, a kiedy ci ich 

odrzucili, poszedł do pogan. Barnaba po raz pierwszy wprowadził Pawła do gminy 

żydowskiej. Obaj Apostołowie bronili tam swojego kierunku działania wobec nawró-

conych z pogaństwa. Ich stanowczymi przeciwnikami byli natomiast nawróceni Żydzi. Sprawę roz-

strzygnął na korzyść Barnaby i Pawła św. Piotr, a poparł go św. Jakub Młodszy. Ustalono, że wolno 

nawracać pogan, kiedy w danym mieście Żydzi nie przyjmą nauki Chrystusa Pana, oraz że nawróco-

nym z pogaństwa nie należy narzucać obowiązku zachowania prawa mojżeszowego. Barnaba był 

człowiekiem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary. Podania miał pozostać na Cyprze jako pierw-

szy biskup i pasterz tej wyspy. Na wyspie tej, poniósł śmierć męczeńską przez ukamienowanie. Jak 

wielką popularnością cieszył się w pierwotnym chrześcijaństwie św. Barnaba, świadczą liczne apo-

kryfy. Ciekawym dokumentem jest List Barnaby z wieku II, w którym autor poleca alegorycznie tłu-

maczyć teksty Pisma świętego. 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


