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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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Święta Rafka, dziewica. Pietra 
Choboq Ar-Rayes przyszła na świat 
w dniu 29 czerwca 1832 roku w 
Himlaya, w libańskim regionie 
Metn. Wychowała się w rodzinie 
katolickiej. Na chrzcie otrzymała 
imię Boutroussyeh (Pietra). Jej ro-
dzina po śmierci matki w 1839 roku 
znalazła się w trudnej sytuacji finan-
sowej. Dlatego w 1843 roku jej 
ojciec wysłał córkę do pracy, jako 
służącą w domu zamożnego Libań-
czyka w Damaszku. Kiedy po czte-
rech latach wróciła do domu, okaza-
ło się, że ojciec ożenił się po raz 
drugi. Zarówno macocha, jak jedna 

z ciotek chciały wydać ją za mąż, ale Boutroussyeh postanowiła swe 
życie poświęcić Bogu. Wstąpiła do Zgromadzenia Córek Maryi w 
Bikfaya. Rodzice próbowali przekonać ją do zmiany zdania, ale ona 
pozostała niewzruszona w swym postanowieniu. Po zakończeniu 
nowicjatu, w dniu 10 lutego 1856 roku, złożyła śluby zakonne. Dwa 
lata później skierowano ją do pracy w seminarium w Ghazir, które 
prowadzili jezuici. Pracowała w kuchni, uczyła się ortografii i aryt-
metyki, a w wolnym czasie pogłębiała znajomość języka arabskiego. 
Od 1860 roku była nauczycielką katechizmu i wychowawczynią w 
szkołach swojego zgromadzenia. Cztery lata później przeniesiono ją 
do Maad, gdzie razem z inną zakonnicą założyła szkołę dla dziew-
cząt. W tym okresie jej macierzyste zgromadzenie przechodziło po-
ważny wewnętrzny kryzys. Siostra Boutroussyeh modliła się żarli-
wie, prosząc Boga o pomoc w podjęciu decyzji zgodnej z Jego wolą. 
Pewnego dnia w śnie ukazali się jej św. Jerzy, św. Szymon Słupnik i 
św. Antoni Pustelnik, który powiedział do niej: "Wstąp do Zakonu 
Libańskich Mniszek Maronickich". Tak też uczyniła. Jeden z dobro-
czyńców Zgromadzenia Córek Maryi pomógł jej dostać się do klasz-
toru św. Szymona al-Qarn w Ad'tou. Rozpoczęła w nim nowicjat w 
dniu 12 lipca 1871 roku, a już w dniu 25 sierpnia następnego roku 
złożyła uroczyste śluby zakonne i przyjęła imię Rafka, na pamiątkę 
swojej matki. Przeżyła w tym klasztorze 26 lat, dając przykład posłu-
szeństwa, gorliwości w modlitwie, ascezy, poświęcenia i pracowito-
ści. W październiku 1885 roku podczas modlitwy prosiła Boga, by 
dał jej udział w zbawczej męce Chrystusa. Kierowana łaską Bożą, 
cierpiała z powodu wielu dolegliwości, znosząc je z cierpliwością i 
pokorą. Jej modlitwy zostały wysłuchane. Z każdym rokiem Chrystus 
otaczał ją swym cierpieniem. W 1899 roku Rafka całkowicie straciła 
wzrok, a wkrótce także została sparaliżowana. Nieustannie dziękowa-
ła Bogu za wszystko, szczególnie za dar cierpienia. Zmarła w dniu 23 
marca 1914 roku. Św. Jan Paweł II beatyfikował ją w dniu 17 listopa-
da 1985 roku, a w dniu 10 czerwca 2001 roku włączył ją do grona 
świętych.  
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PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela. 
Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i 
idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż 
między jego synami upatrzyłem sobie króla». 
Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: «Z 
pewnością przed Panem jest jego pomazaniec». 
Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na 
jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsuną-
łem go, nie tak bowiem, jak człowiek widzi, wi-
dzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla 
oczu, a Pan widzi serce». I Jesse przedstawił 
Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel 
oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan». Sa-
muel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy 
młodzieńcy? » Odrzekł: «Pozostał jeszcze naj-
mniejszy, lecz on pasie owce». Samuel powie-
dział do Jessego: «Poślij po niego i sprowadź 
tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on 
nie przyjdzie». Posłał więc i przyprowadzono go: 
był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wy-
gląd. Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». 
Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go 
pośrodku jego braci. Od tego dnia duch Pański 
opanował Dawida. Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Efezjan. Bracia: Niegdyś byliście ciem-
nością, lecz teraz jesteście światłością w 
Panu: postępujcie jak dzieci światłości. 
Owocem bowiem światłości jest wszelka 
prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badaj-
cie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału 
w bezowocnych uczynkach ciemności, a 
raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. O 
tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjo-
mu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszyst-
kie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się 
jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje 
się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: 
«Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, 
a zajaśnieje ci Chrystus». Oto słowo Boże. 
 

EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowie-
ka, niewidomego od urodzenia. Splunął na 
ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na 
oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, 
obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłu-
maczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się 
i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy 
przedtem widywali go jako żebraka, mówili: 
«Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» 
Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni 
przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego po-
dobny». On zaś mówił: «To ja jestem». Za-
prowadzili więc tego człowieka, niedawno 
jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A 
tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i 
otworzył mu oczy, był szabat. I znów fary-
zeusze pytali go o to, w jaki sposób przej-
rzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto 
na oczy, obmyłem się i widzę». Niektórzy 
więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek 
ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje sza-
batu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób 
człowiek grzeszny może czynić takie zna-
ki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie 
więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co 
o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» 
Odpowiedział: «To prorok». Rzekli mu w 
odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grze-
chach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go 
precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, 
i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty 
wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpo-
wiedział: «A któż to jest, Panie, abym w 
Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: 
«Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi 
do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, 
Panie!» i oddał Mu pokłon. Oto słowo Pań-
skie. 



NIEDZIELA 22 Marca 2020 
7.00 + Mariannę, Konstantego Pawłow-
skich i zm. z rodziny. 
8.30 + Bronisławę, Aleksandra Dębskich i 
zm. z rodziny. 
10.00 + Mariana (19 r.), Feliksę, Karola, 
Reginę Affek. 
11.30 + Janinę, Wacława ( 20 r. ), Henry-
ka Liwskich i zm. z rodziny Piseckich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Jana Dziubę. 
 
PONIEDZIAŁEK 23 Marca 2020 
7.00 + Stanisława Magier, Alinę, Włady-
sława Gromadków. 
7.00 + Jana, Katarzynę Sobieskich i zm. z 
rodziny. 
7.00 + Helenę, Józefa, Wiktorię Kuśmier-
czyków, zm. z rodz. Dobrowolskich, Do-
mańskich, Drzewieckich, Grawka. 
18.00 + Aleksandrę, Franciszka Nerc, za 
ich dzieci Janinę, Marię, Genowefę, Mi-
rosława. 
18.00 + Wojciecha Ciborowskiego pp. 
 
WTOREK 24 Marca 2020 
7.00 + Henryka Kopkę, oraz zm. z całej 
rodziny Kopków, Leśniewskich, Skoli-
mowskich. 
7.00 + Władysławę Dziugieł pp. 
7.00 + Tadeusza Tobolczyka pp. 
18.00 + Teodora Franiewskiego w 10 r. 
śm. i zm. z rodziny. 
18.00 + Leonarda, Wojciecha i Teresę 
Szulców. 
 
ŚRODA 25 Marca 2020 
7.00 + Helenę, Michała, Jana Osuchów, 
Dariusza Nowaczek. 
7.00 + Marię, Marcina Bojar. 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i 
łaski dla Sabiny w 81 r. urodzin oraz za 
całą rodzinę. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Barbarę Pęska pp. 

CZWARTEK 26 Marca 2020 

7.00 + Hannę, Tadeusza Tobolczyków, 
Irenę, Bogusława Mazanek. 

7.00 + Stefana Bonieckiego pp. 

7.00 + Katarzynę, Jakuba Wakulczyk, 
Walentynę, Alicję, Jerzego, Eugeniusza, 
Marka Kijanowskich. 

18.00 + Jana, Pelagię Bolińskich i zm. 
rodziny Bolińskich. 
PIĄTEK 27 Marca 2020 
7.00 + Stanisława Prokopa. 
7.00 + Marię Lewandowską w 6 r. śm. i z 
racji imienin. 
7.00 + Jana Kręcickiego w 21 r. śm. i zm. 
z rodziny Kręcickich. 
18.00 + Helenę, Edmunda Smolińskich, 
Jerzego Boczkowskiego. 
18.00 + Janinę, Stanisława, Franciszka, 
Kazimierza, Dominika Marczewskich, 
Teresę Zakrzewską. 

SOBOTA 28 Marca 2020 
7.00 + Anielę Maciątek. 
7.00 + Heronima, Czesławę Liwskich, 
Władysława, Annę, Zdzisława Bieńkow-
skich, Kazimierza Banaszewskiego. 
7.00 + Leszka, Halinę Szałkowskich. 
18.00 + Mirosława Głosa w 2 r. śm. 
18.00 + Stefana Paprzyckiego w 17 r. śm. 
NIEDZIELA 29 Marca 2020 
7.00 + Mariannę, Józefa, Andrzeja Bu-
dzyńskich, zm. z rodz. Ludwikowskich, 
Budzyńskich. 
8.30 + Łukasza Grabowskiego w 14 r. śm. 
10.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i 
łaski dla dzieci: Małgorzaty, Olgi, Mary-
li, Michała, Marcina i Michała oraz wnu-
ków: Marty, Karoliny, Leny, Roberta, 
Rafała i Ignasia. 
11.30 + Bogusława Pleskaczew w 20 r. 
śm. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Jakuba Olbrychskiego. 

22  .  III  .  2020    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Msze św. są odprawiane codziennie o godz. 7.00 i 18.00 oraz w niedzielę jak było 

zawsze o tych samych godzinach. Kościół jest otwarty codziennie od godz. 14.00 do 
wieczornej Mszy św. o godz. 18.00 a w Niedziele od godz. 16.30 do wieczornej 
Mszy św. Można przyjść na modlitwę i adorację, do czego też bardzo zachęcamy i 
prosimy. Od godz. 17.00 codziennie jest okazja do spowiedzi. Proszę – pojednajcie 
się z Bogiem – póki to można zrobić. Zresztą jest czas Wielkiego Postu, który nam o 
tym także przypomina. Nie odkładajmy spowiedzi, bo potem nie damy rady wyspo-
wiadać wszystkich, tym bardziej, że nie może być już grupy ludzi, jak to bywało, 
przy spowiedzi, 

2. W środę 25 przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o godz. 7.00 i 
18.00. Zachęcamy was by tego dnia oddać siebie, swoje rodziny, Ojczyznę i świat 
cały Niepokalanemu Sercu Maryi. Jej wszystko zawierzyć. Prosimy odmawiajcie 
Różaniec – zadbajcie o to by być w stanie łaski uświęcającej. 

3. Zachęcamy do tego byście o godz. 20.30 odmawiali Różaniec – wy w swoich do-
mach, a my kapłani w Kościele - łączmy się w ten sposób w jedno – błagajmy Boga i 
Jego Matkę o pomoc. 

4. W piątki Wielkiego Postu można przyjść w godz. 14.00 – 18.00 i prywatnie odpra-
wić Drogę Krzyżową, bądź też po wieczornej Mszy św. siedząc w ławkach, popro-
wadzi ją kapłan od ołtarza. 

5. Dyżury kancelaryjne są odwołane – kancelaria będzie nieczynna. Intencje Mszy św. 
opłacamy w zakrystii przed Mszą św. lub też w godzinach otwarcia kościoła. Sprawy 
dotyczące pogrzebów prosimy najpierw załatwiać z biurem cmentarnym ( numer 
telefonu jest umieszczony na drzwiach biura ). 

6. Zachęcamy was do czytania prasy katolickiej. Można już nabyć nowy – podwójny 
numer tygodnika „Idziemy” w cenie 5 zł. Pogłębiajmy teraz w tej dziedzinie także 
naszą wiarę, czytając katolicką prasę. Bardzo was prosimy, kupujcie tę gazetę, jest 
teraz czas na to by czytać – w domach, kiedy musimy bardziej i dłużej w nich zosta-
wać. Można ją nabyć dzisiaj, ale także i w tygodniu w godz. 14.00 – 18.00, kiedy 
jest otwarty kościół, a prasa jest dostępna w zakrystii. Kupmy ją też innym, to też 
okazja by komuś sprawić radość i przynieść mu prasę katolicką. 

7. Zwracamy się z prośbą o to by skontaktowali się z nami dobrzy komputerowcy i 
informatycy, chcielibyśmy prosić o pomoc. Pragnęli byśmy przeprowadzić na żywo 
transmisję z naszego kościoła Mszy św. w tygodniu oraz w Niedzielę. Prosimy o 
pomoc naszych parafian. 

8. Pamiętamy o was drodzy w naszych modlitwach, prosimy, wy pamiętajcie o nas. 
Wspierajmy się wzajemnie w tym szczególnym i trudnym czasie. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Elżbieta Domańska W ieczny odpoczynek... 


