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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) 
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BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI 
79  80110008  0000  0096  6638  0001 

 

Święty Wit, męczennik. 
Wit pochodził z Sycylii. 
Urodził się w bogatej 
rodzinie pogańskiej. Ja-
ko dziecko uwierzył w 
Chrystusa dzięki swojej 
mamce Krescencji i jej 
mężowi Modestowi, 
który był służącym w 
domu Wita (inni hagio-
grafowie twierdzą, że 
Modest był jego guwer-
nerem). Kiedy ojciec 
chłopca dowiedział się, 
że syn jest chrześcijani-
nem, z troski o niego 
usiłował wymóc na Wi-
cie wyparcie się wiary. 
Kiedy nie udało mu się, 

usiłował syna zabić. Jednak opiekunowie pomogli mu uciec i 
ukryli na południu Włoch. Chłopiec miał wtedy kilka lat. 
Wraz z opiekunami został schwytany i przywieziony do Rzy-
mu. Wit został umęczony razem z Modestem i Krescencją w 
roku 303 podczas prześladowań za panowania Dioklecjana. 
Według Martyrologium Rzymskiego, cała trójka miała zostać 
zanurzona w kotle z wrzącym ołowiem, po czym rzucono ich 
dzikim zwierzętom i rozciągano na katowni. Zachowały się 
wczesne, choć pośrednie informacje o św. Wicie oraz liczne i 
stare dowody kultu. Czczony był jako jeden z Czternastu 
Wspomożycieli. 
Znane są liczne sanktuaria św. Wita w Europie, m.in.: katedra 
w Pradze (gdzie przechowywane są relikwie ręki Świętego), 
San Denis, Corbei. Od średniowiecza uważany za patrona Po-
meranii, Saksonii, Sycylii, Śląska; aptekarzy, aktorów, arty-
stów, górników, karczmarzy, kotlarzy, tancerzy, warzelników. 
Przyzywany podczas epilepsji (stąd tzw. choroba św. Wita), 
chorób oczu, histerii, chorób nerwowych, przez niewidomych, 
głuchoniemych i ukąszonych przez węży. Wzywany jest jako 
obrońca wcześnie wstających i protektor przed zaspaniem. 
Nad Jeziorem Żywieckim jedną z atrakcji turystycznych jest 
Lasek św. Wita, gdzie kiedyś istniała kaplica poświęcona 
Świętemu i źródełko, którego wodzie przypisywano właściwo-
ści lecznicze.  

Redakcja: ks. Andrzej Wasowski 

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

Wiadomości Parafialne 
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW.                                    9 CZERWCA  2019 �. 

PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy 
nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali 
się wszyscy razem na tym samym miejscu. 
Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby 
uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił 
cały dom, w którym przebywali. Ukazały się 
im też jakby języki ognia, które się rozdzie-
lały, i na każdym z nich spoczął jeden. I 
wszyscy zostali napełnieni Duchem Świę-
tym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak 
jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali 
wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze 
wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy 
więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i 
zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci prze-
mawiali w jego własnym języku. Pełni zdu-
mienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, 
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? 
Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny 
język ojczysty? – Partowie i Medowie, i 
Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei 
oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz 
Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które 
leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 
Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabo-
wie – słyszymy ich głoszących w naszych 
językach wielkie dzieła Boże».. Oto słowo 
Boże. 
DRUGIE CZYTANIE Czytanie z Listu Świę-
tego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia: 
Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać 
się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według 
ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch 
Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma 
Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie 
należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, 
ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu 
na skutki grzechu, duch jednak ma życie na 
skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka 

w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z 
martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa 
Jezusa z martwych, przywróci do życia wa-
sze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w 
was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, 
dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli 
według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli we-
dług ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy 
pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć 
popędom ciała – będziecie żyli. Albowiem 
wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są 
synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież 
ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w 
bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania 
za synów, w którym możemy wołać: «Abba, 
Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadec-
twem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi 
Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i 
dziedzicami: dziedzicami Boga, a współ-
dziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z 
Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć 
udział w chwale. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA Słowa Ewangelii według 
Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie 
zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę 
prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby 
z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, 
będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec 
mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i 
mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłu-
je Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A 
nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale 
Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam po-
wiedziałem, przebywając wśród was. A Pa-
raklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w 
moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i 
przypomni wam wszystko, co Ja wam po-
wiedziałem». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 9 CZERWCA 2019 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FATIM-
SKIEGO. 
8.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski dla Magdy, 
Jacka, Poli, Mikołaja Różyckich. 
10.00 + Krystynę i Stefana  Wysockich. 
11.30 + Krystynę, Jana Lipskich i zm. z 
rodziny. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Jerzego w 4 r. śm., Janinę, Stefa-
na Witkowskich. 
PONIEDZIAŁEK 10 CZERWCA 2019 
7.00 + Janusza Ciejkę oraz zm. z rodziny. 
7.00 + Tadeusza w 26 r. śm., Adelę, Hie-
ronima Bieńkowskich, dziadków i ro-
dzeństwo z oby stron, zm. z rodziny Szpa-
kiewiczów. 
18.00 + Daniela Getkę w 15 r. śm. i zm. z 
rodziny Getków. 
18.00 + Kazimierza Zielińskiego w 5 r. 
śm. 
WTOREK 11 CZERWCA 2019 
7.00 + Eugeniusza Krysztofiaka, Marian-
nę, Jana Grzelaków. 
7.00 + Janinę, Tadeusza, Wojciecha 
Wiernickich oraz zm. z rodziny. 
18.00 Dziękczynna z prośbą o łaskę wia-
ry, dary Ducha Św., zdrowie i Boże błog. 
w dalszym życiu dla Jarosława i jego ro-
dziny. 
18.00 + Aleksandra, Felicję, Romana Ro-
wickich, Lucjana Łukasika. 
ŚRODA 12 CZERWCA 2019 
7.00 + Kazimierza, Stanisławę Bekal-
skich, Edwarda Bilińskiego. 
7.00 + Zofię Żelazo. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Antoniego Mikołajewskiego. 

CZWARTEK 13 CZERWCA 2019 

7.00 + Antoniego Jastrzębskiego i zm. z 
rodziny. 
7.00 O Boże błog. i łaski dla Zgromadze-
nia Sióstr św. Katarzyny. 
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i 
potrzebne łaski dla Alicji z okazji uro-
dzin i imienin. 

PIĄTEK 14 CZERWCA 2019 
7.00 + Władysława, Helenę, Krystynę 
Mazurek, Małgorzatę Smolińską, Witol-
da Malarowskigo. 
7.00 + Zofię, Stanisława Gosiewskich, 
Władysława, Józefę Rafalskich. 
18.00 + Janinę Jankowiak. 
18.00 + Janinę, Walerię, Józefa, Jerzego, 
Sebastiana Zielińskich, Wiesławę, Józefa 
Bojanowskich, Witolda Pontek. 

SOBOTA 15 CZERWCA 2019 
7.00 + Jolantę Piórkowską i zm. z rodzi-
ny. 
7.00 + Kazimierza Baranowskiego, Zofię, 
Romualda Gmurzyńskich. 
7.00 + Stanisławę, Józefa Szpakiewicz, 
Alinę, Feliksa Kiliś. 
18.00 + Stanisława, Stefanię, Józefa, Ze-
nona Gac, Eugenię, Stanisława, Leona 
Mikos. 

NIEDZIELA 16 CZERWCA 2019 
7.00 + Pawła w 1 r. śm. i Arkadiusza 
Gromadków. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Henrykę, Kazimierza Orzeszyna. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Pawła Ambroziaka w 1 r. śm. 

9 . 06 . 2019   -   OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiejsza niedziela Zesłania Ducha Świętego kończy czas wielkanocny. 

Kończy się także czas spowiedzi i Komunii wielkanocnej. 

2. Jutro święto Najświętszej Maryi Panny Matki Koscioła. Msze św. o godz. 

7.00 i 18.00. 

3. W czwartek 13 czerwca przeżywać będziemy święto Jezusa Chrystusa Naj-

wyższego i Wiecznego Kapłana. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 

4. Zwracamy się z prośbą o przynoszenie płatków kwiatów do sypania w czasie 

procesji Bożego Ciała. 

5. W przyszłą niedzielę 16 czerwca będziemy się modlić w intencji kierowców, 

a po Mszach św. będzie poświęcenie pojazdów. Zapraszamy. 

6. Również w przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na stypendia 

dla kapłanów studiujących za granicą. 

7. Zbliża się powoli do końca rok szkolny. Zapraszamy uczniów w przyszłą 

niedzielę ( 16 czerwca ) na Msze św. o godz. 11.30. W czasie tej MSzy św. 

podziękujemy Bogu za ten rok szkolny. Zachęcamy również do spowiedzi – 

wypada podziękować Bogu za wszelkie dobro. 

8. Przyszła niedziela to Uroczystość Trójcy Najświętszej. 

9. Informujemy, że wraz z końcem roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji 

zmienia się porządek Mszy św. niedzielnych. Począwszy od dnia 23 czerwca 

( Niedziela ) nie będzie Mszy św. o godz. 13.00 aż do końca sierpnia, a kan-

celaria parafialna będzie czynna tylko po południu od godz. 16.00 do 17.30. 

10. Spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci szkolnych w sobotę o godz. 

10.30. Zapraszamy do miłej zabawy i modlitwy. 

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

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Lidia Fidler, Wiesław Sokołowski Wieczny odpoczynek... 
 


