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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 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., sob. oraz uroczystości 
i świąt - kościelnych i państwowych; 
zaś w wakacje tylko po południu) 

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

 

Błogosławiona Ma-
ria Karłowska, za-
konnica. Maria Karłow-
ska urodziła się 4 września 
1865 r. we Słupówce w 
Wielkopolsce jako jedenaste 
dziecko rodziny ziemiań-
skiej. Wychowywała się w 
atmosferze głębokiej poboż-
ności, karności i szczerego 
patriotyzmu. Dzieciństwo i 
młodość spędziła w Pozna-
niu, gdzie w roku 1882, ma-
jąc 17 lat, na ręce swego 
spowiednika złożyła ślub 
dozgonnej czystości. Po 
śmierci obojga rodziców w 

1882 r. Maria odbyła kurs kroju i szycia w Berlinie i podjęła 
pracę w prowadzonej przez swą siostrę pracowni haftu i szycia 
jako instruktorka zatrudnionych tam dziewcząt. Oddawała się 
też z zapałem działalności dobroczynnej wśród chorych, ubo-
gich i potrzebujących, wśród wielodzietnych rodzin i rozbi-
tych małżeństw w najnędzniejszych dzielnicach miasta. 
 
Od 1892 r. poświęciła się opiece nad dziewczętami słabymi i 
zagubionymi moralnie. Miejscem ewangelizacji były dla niej 
bramy kamienic, cmentarz, ulica, dom publiczny, więzienie, 
oddział w szpitalu miejskim przeznaczony dla kobiet z choro-
bami wenerycznymi. Dzięki Bożej pomocy udało się jej otwo-
rzyć 9 ośrodków wychowawczych, wyposażonych w różno-
rodne warsztaty pracy, gdzie wychowanki miały możliwość 
rehabilitacji społecznej i religijnej. 
W roku 1894 Maria Karłowska założyła Zgromadzenie Sióstr 
Pasterek od Opatrzności Bożej, którego zawołanie brzmi: 
"Szukać i zbawiać to, co zginęło". Zmarła w opinii świętości 
24 marca 1935 r. w Pniewitem na Pomorzu. Proces diecezjal-
ny zmierzający do jej beatyfikacji rozpoczęto w Pelplinie w 
dniu 17 marca 1965 roku. 6 czerwca 1997 r. św. Jan Paweł II 
podczas swojej wizyty w Zakopanem ogłosił ją błogosławio-
ną.  
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Wiadomości Parafialne 
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE                                          2 CZERWCA  2019 �. 

PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierw-
szą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, 
co Jezus czynił i czego nauczał od początku 
aż do dnia, w którym dał polecenia aposto-
łom, których sobie wybrał przez Ducha 
Świętego, a potem został wzięty do nieba. 
Im też po swojej męce dał wiele dowodów, 
że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści 
dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas 
wspólnego posiłku przykazał im nie odcho-
dzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy 
Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił 
– Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostanie-
cie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapyty-
wali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie 
przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowie-
dział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i 
chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, 
ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzy-
macie Jego moc i będziecie moimi świadka-
mi w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, 
i aż po krańce ziemi». Po tych słowach 
uniósł się w ich obecności w górę i obłok 
zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze 
wpatrywali się w Niego, jak wstępował do 
nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w 
białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Gali-
lei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w nie-
bo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, 
przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go 
wstępującego do nieba». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE Czytanie z Listu do 
Hebrajczyków. Chrystus wszedł nie do 
świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, bę-
dącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do 
samego nieba, aby teraz wstawiać się za 
nami przed obliczem Boga, ani nie po to, 
aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak 
arcykapłan, który co roku wchodzi do świą-

tyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku 
musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia 
świata. A tymczasem raz jeden ukazał się 
teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech 
przez ofiarę z samego siebie. A jak postano-
wione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, 
tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla 
zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże 
się nie w związku z grzechem, lecz dla zba-
wienia tych, którzy Go oczekują. Mamy 
więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do 
Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On 
nam zapoczątkował drogę nową i żywą, 
przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Ma-
jąc zaś kapłana wielkiego, który jest nad 
domem Bożym, przystąpmy z sercem pra-
wym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy 
od wszelkiego zła świadomego i obmyci na 
ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzru-
szenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny 
jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Oto 
słowo Boże. 
EWANGELIA Słowa Ewangelii według 
Świętego Łukasza. Jezus powiedział do 
swoich uczniów: «Tak jest napisane: Me-
sjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmar-
twychwstanie; w imię Jego głoszone będzie 
nawrócenie i odpuszczenie grzechów 
wszystkim narodom, począwszy od Jeruza-
lem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja 
ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś 
pozostańcie w mieście, aż będziecie przyob-
leczeni w moc z wysoka». Potem wyprowa-
dził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogo-
sławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał 
się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni 
zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością 
wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali 
w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. 
Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 2 CZERWCA 2019 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO 
RÓŻAŃCA. 
8.30 + Tadeusza w 3 r. śm. i To-
masza Moskwa. 
10.00 + Ryszarda i Wacławę Chu-
dych. 
11.30 + Helenę, Stanisława Grądz-
kich, Marię Elerbi. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 Dziękczynna z prośbą o Bo-
że błog. i łaski dla Anny Rączka w 
22 r. urodzin. 
PONIEDZIAŁEK 3 CZERWCA 
2019 
7.00 + Irenę, Józefa Mazur. 
7.00 + Józefę, Władysława Rafal-
skich, Stanisława, Zofię Gosiew-
skich. 
18.00 ZBIROWA ZA ZMAR-
ŁYCH. 
18.00 + Pawła Trzaskomę w 2 r. 
śm. 
WTOREK 4 CZERWCA 2019 
7.00 + Tadeusza, Stanisławę, Sta-
nisława Piaseckich, Helenę, Wła-
dysława Bańka. 
7.00 + Jana, Stefanię, Janusza 
Grzybołowskich. 
18.00 + Leona, Cecylię, Janinę, 
Szczepana, Wincentego Tytkow-
skich, Jana, Helenę Zdunek. 
ŚRODA 5 CZERWCA 2019 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
7.00 + Kazimierza Wódeckiego. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
CZWARTEK 6 CZERWCA 2019 

7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego, 
Alinę, Andrzeja, Grzegorza, Miro-
sława Bonieckich. 
7.00 + Zenona Affek. 
18.00 + Andrzeja Malinowskiego 
w 2 r. śm. 
PIĄTEK 7 CZERWCA 2019 
7.00 + Wiesława Bartosiewicza i 
zm. z rodziny. 
7.00 + Halinę, Kazimierza Kwiat-
kowskich. 
18.00 + Annę, Stefana Obrębskich 
i zm. z rodziny. 

SOBOTA 8 CZERWCA 2019 
7.00 + Mariana, Franciszkę Sawic-
kich. 
7.00 + Pawła w 21 r. śm. i Jadwigę 
w 1 r. śm. Muchowicz. 
7.00 + Jerzego Celińskiego w 
5r.śm. 
18.00 + Władysława Domżałę. 
18.00 + Reginę, Józefa, Sławomira, 
Marka Nowaków i dziadków z 
obu stron. 

NIEDZIELA 9 CZERWCA 2019 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA 
FATIMSKIEGO. 
8.30 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski 
dla Magdy, Jacka, Poli, Mikołaja 
Różyckich. 
10.00 + Krystynę Wysocką. 
11.30 + Krystynę, Jana Lipskich i 
zm. z rodziny. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Jerzego w 4 r. śm., Janinę, 
Stefana Witkowskich. 

2 . 06 . 2019   -   OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

2. Jutro (poniedziałek) będzie Msza św. zbiorowa za zmarłych. In-

tencje można składać w zakrystii a ich wyczytywanie rozpocz-

niemy o godz. 17.50. 

3. Zbierane są dziś do puszek ofiary na budowę Świątyni Opatrzno-

ści Bożej. 

4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza św. ku czci 

Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 7.00. Spowiedź rano i po połu-

dniu od godz. 17.30. 

5. W sobotę po Mszy św. wieczornej i nabożeństwie czerwcowym 

wystawienie Najśw. Sakramentu i czuwanie przed Uroczystością 

Zesłania Ducha św. do godz. 21.00. 

6. W najbliższą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha 

Św. Przypominamy, że niedziela ta kończy okres Wielkanocny. 

Kończy się również czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. 

7. Bardzo prosimy o przynoszenie kwiatków do sypania w czasie 

procesji Bożego Ciała. Dziękujemy. 

8. Spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci szkolnych w sobo-

tę o godz. 10.30. Zapraszamy do miłej zabawy i modlitwy. 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w za-

krystii. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Krystyna Ogórek Wieczny odpoczynek... 
 


