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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 Regina 
Protmann, dziewica. Regina 
Protmann urodziła się w 1552 r. w Bra-
niewie. W domu rodzinnym wzrastała 
w atmosferze szczególnej wierności dla 
religii katolickiej. Od młodych lat po-
zostawała pod kierownictwem ducho-
wym jezuitów i należała do założonej 
przez nich Sodalicji Mariańskiej. Wy-
różniała się urodą, bystrością umysłu, 
mądrością, roztropnością. Była wrażli-
wa na potrzeby i cierpienia bliźnich. 
Kiedy na Warmii wybuchła dżuma, 

dziewiętnastoletnia Regina, pobudzona łaską Bożą, opuściła 
dom rodzinny, by poświęcić się służbie Bogu i ludziom. Przez 
12 lat wraz z towarzyszkami, które pociągnęła za sobą, odda-
wała się cichej pracy charytatywnej przy parafii. Żyła w wiel-
kim ubóstwie. Dawała współsiostrom przykład gorliwego rea-
lizowania charyzmatu, opiekując się chorymi po domach, 
ucząc dzieci zasad chrześcijańskiego życia oraz podstaw czy-
tania i pisania, a także troszcząc się o szaty liturgiczne w ko-
ściele. W 1583 r. założyła nowe zgromadzenie zakonne i przy 
pomocy swego spowiednika napisała regułę, zatwierdzoną 
przez biskupa warmińskiego Marcina Kromera. Nową wspól-
notę zakonną powierzyła św. Katarzynie Aleksandryjskiej, 
patronce kościoła parafialnego w Braniewie. Siostrom kata-
rzynkom, bo tak je nazywano, jako główne zadanie wskazała 
posługę chorym, zarówno w domach prywatnych, jak i w 
przytułkach, oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Z biegiem 
lat zgromadzenie rozwijało swój apostolat, inspirowane jej 
przykładem i czułą opieką. Regina sama starała się żyć hero-
icznie, wierna dewizie: "Jak Bóg chce", a Jego wolę uczyniła 
swoim codziennym chlebem. 
Świątobliwe życie zakończyła wśród swoich sióstr w Branie-
wie 18 stycznia 1613 r. Zarówno za życia, jak i w chwili 
śmierci otaczała ją sława świętości, która mimo niekorzyst-
nych warunków przetrwała wieki, aż do naszych czasów. 
Ideał służby Bogu i bliźniemu, ukazany przez bł. Reginę, dzię-
ki założonemu przez nią Zgromadzeniu Sióstr św. Katarzyny, 
pozostaje wciąż żywy i przynosi błogosławione owoce. 
Beatyfikacji Reginy Protmann dokonał św. Jan Paweł II w 
Warszawie 13 czerwca 1999 r.  
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PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
To mówi Pan: «Oto mój Sługa, któ-
rego podtrzymuję, Wybrany mój, w 
którym mam upodobanie. Sprawi-
łem, że duch mój na Nim spoczął; on 
przyniesie narodom Prawo. Nie bę-
dzie wołał ni podnosił głosu, nie da 
słyszeć krzyku swego na dworze. 
Nie złamie trzciny nadłamanej, nie 
zgasi ledwo tlejącego się knotka. on 
rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie 
zniechęci się ani nie załamie, aż 
utrwali Prawo na ziemi, a Jego pou-
czenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, 
powołałem Cię słusznie, ująłem Cię 
za rękę i ukształtowałem, ustanowi-
łem Cię przymierzem dla ludzi, 
światłością dla narodów, abyś otwo-
rzył oczy niewidomym, ażebyś z za-
mknięcia wypuścił jeńców, z więzie-
nia tych, co mieszkają w ciemności». 
Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Gdy Piotr przybył do domu setnika 
Korneliusza w Cezarei, przemówił w 
dłuższym wywodzie: «Przekonuję 
się, że Bóg naprawdę nie ma wzglę-
du na osoby. ale w każdym narodzie 
miły jest Mu ten, kto się Go boi i po-
stępuje sprawiedliwie. Posłał swe 
słowo synom Izraela, zwiastując im 

pokój przez Jezusa Chrystusa. On to 
jest Panem wszystkich. Wiecie, co 
się działo w całej Judei, począwszy 
od Galilei, po chrzcie, który głosił 
Jan. znacie sprawę Jezusa z Nazare-
tu, którego Bóg namaścił duchem 
Świętym i mocą. dlatego że Bóg był 
z Nim, przeszedł on, dobrze czyniąc 
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli 
pod władzą diabła». Oto słowo Boże. 
 
EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei 
nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od 
niego chrzest. Lecz Jan powstrzymy-
wał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję 
chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz 
do mnie?» Jezus mu odpowiedział: 
«Ustąp teraz, bo tak godzi się nam 
wypełnić wszystko, co sprawiedli-
we». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus 
został ochrzczony, natychmiast wy-
szedł z wody. A oto otworzyły się 
nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bo-
żego zstępującego jak gołębica i 
przychodzącego nad Niego. a oto 
głos z nieba mówił: «Ten jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam upo-
dobanie». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 12 Stycznia 2020 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO. 
8.30 + Reginę Nowak – greg. 12. 
10.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. i potrzebne łaski dla Adriany i 
Marka Mośkiewiczów i ich dzieci. 
11.30 + Henryka Dutkiewicza. 
13.00 ZA PARAFIAN 
16.00 + Kacpra Zagozdona (od piel-
grzymów z parafii Zagłoba). 
18.00 + Józefa Nowaka – greg. 12. 
 

PONIEDZIAŁEK 13 Stycznia 2020 
7.00 + Reginę Nowak – greg. 13. 
7.00 + Józefa Nowaka – greg. 13. 
7.00 + Józefa Piórkowskiego i zm. z 
rodziny. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMAR-
ŁYCH. 
 

WTOREK 14 Stycznia 2020 
7.00 + Reginę Nowak – greg. 14 
7.00 + Józefa Nowaka – greg. 14 
7.00 + Krystynę Adaszewską pp. 
18.00 + Cecylię, Czesława, Jana Dziu-
bów. 
 

ŚRODA 15 Stycznia 2020 
7.00 + Reginę Nowak – greg. 15. 
7.00 + Józefa Nowaka – greg. 15. 
7.00 + Edwarda Szpakiewicza w 2 śm. 
i zm. z rodziny Szpakiewiczów. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 

 

CZWARTEK 16 Stycznia 2020 

7.00 + Reginę Nowak – greg. 16. 

7.00 + Józefa Nowaka – greg. 16. 

7.00 + Szczepana Fabisiaka pp. 
18.00 + Andrzeja Lipkę, rodziców i 
zmarłych z rodziny. 
 

PIĄTEK 17 Stycznia 2020 
7.00 + Reginę Nowak – greg. 17. 
7.00 + Józefa Nowaka – greg. 17. 
7.00 O zdrowie i błog. Boże dla człon-
ków Wspólnoty Intronizacji N.S.P.J. 
na 2020 r. i beatyfikację służebnicy 
Bożej Rozalii Celakówny. 
18.00 + Henryka Prusaczyka. 

 

SOBOTA 18 Stycznia 2020 
7.00 + Reginę Nowak – greg. 18. 
7.00 + Józefa Nowaka – greg. 18.  
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej dla Jana w 
23 urodziny. 
18.00 + Annę i Irenę Wileńskie. 

 

NIEDZIELA 19 Stycznia 2020 
7.00 + Henryka Potockiego w 19 r. 
śm. i jego rodziców Hipolita i Ma-
riannę. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE. 
10.00 + Reginę Nowak – greg. 19. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Józefa Nowaka – greg. 19. 

12  .  I  .  2020    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Narodzenia Pańskiego. 
2. O godz. 16.00 będzie dziś Msza św. dla dzieci kl. III, przygotowują-

cych się do I Komunii Św. Dzieci przychodzą z rodzicami, obecność 
obowiązkowa. 

3. Jutro o godz. 18.00 będzie Msza św. wspólna za zmarłych. Intencje 
można składać w zakrystii a ich wyczytywanie rozpoczniemy o godz. 
17.50. 

4. Siostry składają serdeczne podziękowanie za ofiary złożone przy na-
bywaniu kadzidła i kredy, oraz za złożone indywidualnie. Ofiary zo-
staną przeznaczone na utrzymanie domu sióstr oraz remont. 

5. Za tydzień nasz chór parafialny Fides et Cantus oraz zespół Konfitura 
serdecznie zapraszają na wspólne kolędowanie o godz. 16.00. 

6. W dniach od 9 do 15 lutego jest organizowany wyjazd dla dzieci i 
młodzieży. Szczegółowe informacje i zapisy tylko u ks. Roberta. Dla-
tego też w przyszłą niedzielę (19 stycznia) po każdej Mszy św. będzie 
przeprowadzona zbiórka do puszek na dofinansowanie tego wyjazdu. 
Prosimy was o pomoc by ten wyjazd doszedł do skutku.  

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii. 
8. Porządek kolędy w tym tygodniu będzie następujący: 

13 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00 – ul. Boh. Modlina 20 i 22 (1-
50). 

14 stycznia (wtorek) od godz. 16.00 – ul. Boh. Modlina 22 ( 51-100) i 
24. 

15 stycznia (środa) od godz. 16.00 – ul. Boh. Modlina 28 i 65, Foscha. 
16 stycznia (czwartek) od godz. 16.00 – ul. Boh. Modlina 63 i 61 (1-60). 
17 stycznia (piątek) od godz. 16.00 – ul. Boh. Modlina 61 (61-120), Che-

mików 3 
18 stycznia (sobota) od godz. 9.00 – ul. Nowołęczna, Okunin: ul. Nowo-

dworska i Gospodarcza. 
    od godz. 16.00 – ul. Boh. Modlina 55, Okunin: ul. Spo-

kojna i Strażacka. 
20 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00 – ul. Górska (cała), Segmen-

towa, Ziemowita. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Halina Miętek, Stefan Skowyrski, Zofia Krakowiak W ieczny 
odpoczynek... 


