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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 

 

Święci męczennicy Gerwa-
zy i Protazy. Imię Gerwazy 
w języku greckim etymolo-
gicznie znaczy tyle, co "ten, 
który dożył sędziwego wie-
ku", czyli "czcigodny". Grec-
kie imię Protazy tłumaczy się 
jako "pierwszy", czyli 
"znakomity". Według Passio 
z V w. (bardzo późnej, zatem 
prawdopodobnie mocno le-
gendarnej) Gerwazy i Prota-
zy byli bliźniakami żyjącymi 
za czasów cesarza Nerona, w 
I wieku (albo za Dioklecjana, 
zatem w III wieku). Ich ro-
dzicami mieli być św. Wita-
lis i św. Waleria. Po śmierci 

rodziców bracia rozdali swą majętność i prowadzili życie mo-
dlitwy i umartwienia. Kiedy wybuchło prześladowanie chrze-
ścijan, zostali oskarżeni przed namiestnikiem rzymskim, Ana-
stazjuszem. Ponieważ odmówili złożenia bóstwom ofiary z 
kadzidła, zostali skazani na śmierć - Gerwazy przez ubiczowa-
nie ołowianymi prętami, a Protazy przez ścięcie mieczem. 
Zostali pochowani w Mediolanie. W roku 356 ich ciała odna-
lazł św. Ambroży (któremu święci bracia mieli się objawić) w 
czasie prac na terenie podziemi kościoła świętych Nabora i 
Feliksa. W uroczystej procesji przeniósł je do tego kościoła. 
Kiedy zaś po śmierci św. Ambrożego ku jego czci wystawiono 
bazylikę w Mediolanie, w osobnej krypcie we wspaniałym 
sarkofagu umieszczono ciała Gerwazego i Protazego wraz z 
relikwiami św. Ambrożego. Odtąd rozpowszechnił się na Za-
chodzie zwyczaj, że uroczyste przeniesienie relikwii świętych 
z grobu ziemnego do kościoła (dla kultu) uważano za formalną 
kanonizację. Tak było do wieku XII, kiedy Stolica Apostolska 
zarezerwowała sobie kanonizacje świętych. Dekret Urbana 
VIII z roku 1634 wprowadził do dziś obowiązujący kanonicz-
ny proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny. Gerwazy i Protazy 
są pierwszymi patronami Mediolanu i Breisachu (w Niem-
czech) i drugimi patronami diecezji Lugano z rytem ambroz-
jańskim. Są również patronami dzieci i pracujących przy sia-
nokosach oraz orędownikami dobrych zbiorów siana, przeciw 
kradzieży i krwawieniu. Wymieniani są w Litanii do Wszyst-
kich Świętych.  

Redakcja: ks. Andrzej Wasowski 

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

Wiadomości Parafialne 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIETSZEJ TRÓJCY                        16 CZERWCA  2019 �. 

PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Księgi Przysłów. 
Tak mówi Mądrość Boża: «Pan mnie 
zrodził jako początek swej mocy, przed 
dziełami swymi, od pradawna. Od wie-
ków zostałam ustanowiona, od począt-
ku, przed pradziejami ziemi. 
Przed oceanem zostałam zrodzona, 
przed źródłami pełnymi wód; zanim 
góry zostały założone, przed pagórkami 
zostałam zrodzona. Nim glebę i pola 
uczynił, przed pierwszymi skibami roli. 
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy 
kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; 
gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źró-
dła wielkiej Otchłani umacniał, gdy mo-
rzu ustawiał granice, by wody z brze-
gów nie wystąpiły; gdy ustalił funda-
menty ziemi. I byłam przy Nim mistrzy-
nią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały 
czas igrając przed Nim. Igrając na okrę-
gu ziemi, radowałam się przy synach 
ludzkich». Oto słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
REFREN: Jak jest przedziwne imię Twoje, 
Panie!  
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, 
* 
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś: 
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, * 
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?  
 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Rzymian. Bracia: 
Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki 
wierze, zachowajmy pokój z Bogiem 

przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; 
dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie 
wiary dostęp do tej łaski, w której trwa-
my, i chlubimy się nadzieją chwały Bo-
żej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się 
także z ucisków, wiedząc, że ucisk wy-
rabia wytrwałość, a wytrwałość – wy-
próbowaną cnotę, wypróbowana zaś 
cnota – nadzieję. A nadzieja zawieść nie 
może, ponieważ miłość Boża rozlana 
jest w sercach naszych przez Ducha 
Świętego, który został nam dany. Oto 
słowo Boże. 
 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Święte-
mu, 
Bogu, który jest i który był, i który przycho-
dzi.  
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA Słowa Ewangelii we-
dług Świętego Jana. Jezus powiedział do 
swoich uczniów: 
«Jeszcze wiele mam wam do powiedze-
nia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy 
zaś przyjdzie On, Duch Praw-
dy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo 
nie będzie mówił od siebie, ale powie 
wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznaj-
mi wam rzeczy przyszłe. On Mnie oto-
czy chwałą, ponieważ z mojego weźmie 
i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, 
jest moje. Dlatego powiedziałem, że z 
mojego weźmie i wam objawi». Oto 
słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 16 CZERWCA 2019 
7.00 + Pawła w 1 r. śm. i Arkadiusza 
Gromadków. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Henrykę, Kazimierza Orze-
szyna. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Pawła Ambroziaka w 1 r. śm. 
PONIEDZIAŁEK 17 CZERWCA 
2019 
7.00 W intencji przeprowadzenia in-
tronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa Króla Wszechświata w ser-
cach naszych, w rodzinach naszych, w 
parafii, w całej Polsce i świecie. 
7.00 + Stanisława, Janinę Pietrzak 
oraz Jana, Zofię, Stanisława Śmietań-
skich. 
18.00 + Czesława Domańskiego. 
WTOREK 18 CZERWCA 2019 
7.00 + Marka Rytla i zm. z całej ro-
dziny. 
7.00 + Mariana Zarzyckiego w 10 r. 
śm. oraz zm. z rodziny Zarzyckich. 
18.00 + Jerzego Balcewicza w 11 r. 
śm. 
18.00 + Bogusława Pisarka, Stefana, 
Janinę Białeckich. 
ŚRODA 19 CZERWCA 2019 
7.00 + Jana Lewandowskiego. 
7.00 + Barbarę, Jana Jarosińskich. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Jana, Emilię Domańskich, 
Jana, Henrykę Gemza. 

CZWARTEK 20 CZERWCA 2019 – 
BOŻE CIAŁO 

7.00 + Artura Mariańskiego w 2 r. 

śm., dziadków Żarko. 
8.30 + Jana Grzyba w 2 r. śm., zm. z 
rodziny Grzybów i Wiśniewskich. 

10.00 + Praksedę, Stefana i zm. z ro-
dziny Kurzyńskich. 

11.30 ZA PARAFIAN 
18.00 + Irenę Szymańską i Adama 
Streżyńskiego. 

PIĄTEK 21 CZERWCA 2019 
7.00 + Bronisławę ( 1 r. ), Hipolita i 
Zdzisława Bonieckich. 
7.00 + Janinę Własiuk. 
7.00 + Danutę Wacławek pp. 
18.00 + Agnieszkę, Stefana Radzi-
kowskich. 
18.00 + Janinę Jankowiak. 

SOBOTA 22 CZERWCA 2019 
7.00 + Weronikę, Małgorzatę, Anto-
niego, Jana, Alicję, Marka, Zenona 
Michałowskich, Bolesława, Jana, Ze-
nona Girzyńskich. 
7.00 + Halinę, Jana Miklewicz. 
7.00 + Czesławę, Henryka Trejberów, 
Kazimierza Marczewskiego i zm. z 
rodziny. 
18.00 + Andrzeja w 6 r. śm., Zdzisła-
wa Rydel. 

NIEDZIELA 23 CZERWCA 2019 
7.00 + Jana Angielczyka. 
8.30 Dziękczynna za 59 lat kapłań-
stwa księdza Tadeusza Armijaka z 
prośbą o dalsze błog. Boże i łaski. 
10.00 + Sławomira Bułkę w 10 r. śm., 
za rodziców i dziadków. 
11.30 ZA PARAFIAN 
18.00 + Władysława Szpytmę, Jana, 
Władysława Wilczyńskich. 

16 . 06 . 2019   -   OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś Uroczystość Trójcy Najświętszej. Zbierane są dziś ofiary do puszek na stypen-

dia dla kapłanów studiujących za granicą. Za ofiary dziękujemy. 

2. Dzisiaj również w godz. 19.00 – 21.00 zapraszamy na adorację Chrystusa obecnego 

w Najśw. Sakramencie. 

3. Modlimy się dzisiaj w sposób szczególny za kierowców, a po Mszach św. jest po-

święcenie pojazdów. 

4. Przypominamy dzieciom i młodzieży o spowiedzi na zakończenie roku szkolnego. 

5. W środę o godz. 8.30 będzie uroczysta Msza św., w czasie której dokonamy poświę-

cenia nowego sztandaru Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II. 

6. W czwartek ( 20 czerwca ) Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 

10.00, 11.30 – po tej Mszy św. wyruszy procesja Eucharystyczna do 4 ołtarzy. Wie-

czorna Msza św. o godz. 18.00. Wspólnoty parafialne, które przygotowują ołtarze na 

procesję, zapraszamy jutro po wieczornej Mszy św. po banery. 

7. Wszystkie dzieci, które przyjęły w tym roku I Komunię św. przychodzą na procesję 

Bożego Ciała w strojach komunijnych. 

8. Próba sypania kwiatków w środę o godz. 17.00. Starsze dziewczynki zapraszamy do 

niesienia poduszek. Także w środę o godz. 19.00 zbiórka dla kandydatów, ministran-

tów i lektorów. 

9. Od piątku będziemy obchodzić oktawę Bożego Ciała. Nabożeństwa czerwcowe będą 

odprawiane z procesją eucharystyczną. 

10. Informujemy, że wraz z końcem roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji zmienia się 

porządek Mszy św. niedzielnych. Począwszy od dnia 23 czerwca nie będzie Mszy 

św. o godz. 13.00 aż do końca sierpnia, a kancelaria parafialna będzie czynna tylko 

po południu od godz. 16.00 do 17.30. 

11. Spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci szkolnych w sobotę o godz. 10.30. 

Zapraszamy do miłej zabawy i modlitwy. 

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

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Sebastian Pawłowski, Zenobia Tracz, Irena Borek, Andrzej 
Ostrowski, Sławomir Wójcikowski, Władysław Fila, Regina Gocławska Wieczny odpoczynek... 


