
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO 
MICHAŁA ARCHANIOŁA 

 

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 

 

O najmiłosierniejszy 
Jezu, Twoja dobroć 
jest nieskończona, a 

skarby łask nieprzebra-
ne. Ufam bezgranicz-

nie Twojemu miłosier-
dziu, które jest ponad 
wszystkie dzieła Two-
je. Oddaję się Tobie 
całkowicie i bez za-

strzeżeń, ażeby w ten 
sposób móc żyć i dą-

żyć do chrześcijańskiej 
doskonałości. Pragnę 
szerzyć Twoje miło-

sierdzie poprzez speł-
nianie dzieł miłosier-

dzia, tak wobec duszy, 
jak i ciała, zwłaszcza 

starając się o nawróce-
nie grzeszników, nio-

sąc pociechę potrzebu-
jącym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż 

mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwa-
ły swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, 

uświadamiając sobie słabość moją, to jednocze-
śnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miło-
sierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu 

nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali 
Mu i wysławiali Je na wieki.  

 
Amen.  

AKT ODDANIA SIĘ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU 
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PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Ucznio-
wie trwali w nauce apostołów i we wspólno-
cie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bo-
jaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie 
czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, 
którzy uwierzyli, przebywali razem i 
wszystko mieli wspólne. Sprzedawali mająt-
ki i dobra i rozdzielali je każdemu według 
potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w 
świątyni, a łamiąc chleb po domach, spoży-
wali posiłek w radości i prostocie serca. 
Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich 
życzliwie. Pan zaś przymnażał im codzien-
nie tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto 
słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pio-
tra Apostoła. Niech będzie błogosławiony 
Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystu-
sa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez 
powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na 
nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dzie-
dzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i 
niewiędnącego, które jest zachowane dla 
was w niebie. Wy bowiem jesteście przez 
wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, 
gotowego objawić się w czasie ostatecznym. 
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie do-
znać trochę smutku z powodu różnorodnych 
doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary 
okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalne-
go złota, które przecież próbuje się w ogniu, 
na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu 
Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, 
miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie 
widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie 
się radością niewymowną i pełną chwały 
wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – 
zbawienie dusz. Oto słowo Boże. 

EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 
nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 
rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych sło-
wach tchnął na nich i powiedział im: 
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpu-
ścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale To-
masz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, 
nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 
Inni więc uczniowie mówili do niego: 
«Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: 
«Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu 
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce 
gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, 
nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy ucz-
niowie Jego byli znowu wewnątrz domu i 
Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi 
były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: 
«Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: 
«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 
ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie 
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». To-
masz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan 
mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: 
«Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Bło-
gosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzy-
li». I wiele innych znaków, których nie zapi-
sano w tej księdze, uczynił Jezus wobec 
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, 
że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i 
abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.. 
Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 19 Kwietnia 2020 
7.00 + Halinę w 22 r. śm., Juliana, Tadeu-
sza Drewnowskich, Tadeusza Sztenke, 
Jerzego Trzaskomę. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 W INTENCJI AMAZONEK 
11.30 Wynagradzająca za grzechy i o 
nawrócenie dla Polaków. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 Dziękczynna za 55 lat pożycia mał-
żeńskiego Barbary i Stanisława oraz o 
błog. na dalsze lata dla jubilatów, ich 
dzieci i wnucząt. 
PONIEDZIAŁEK 20 Kwietnia 2020 
7.00 + Mariana Podgródek w 16 r. śm. i 
zm. z rodziny Getka. 
7.00 + Halinę, Eugeniusza Kosiorek, C.R. 
Kosiorków i Ostaszewskich. 
7.00 + Renatę Szajnok pp. 
18.00 + Wojciecha, Helenę, Józefa Lesak, 
Jadwigę Szulc. 
WTOREK 21 Kwietnia 2020 
7.00 + Stanisława, Władysławę Osuchow-
skich i zm. z rodziny. 
7.00 + Zbigniewa Parzyńskiego pp. 
7.00 + Alinę Wronka pp. 
18.00 + Wiktorię, Stanisława, siostrę Ra-
faellę Szymańskich, Mariana Antosza. 
ŚRODA 22 Kwietnia 2020 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i 
łaski dla Adriana w 18 r. urodzin. 
7.00 + Teresę, Eugeniusza, Tomasza 
Drewnowskich oraz dziadków Drewnow-
skich i Fidlerów. 
7.00 O łaskę zdrowia dla Moniki. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 

CZWARTEK 23 Kwietnia 2020 

7.00 + Jerzego Jastrzębskiego i zm. z ro-

dziny. 
7.00 + Jerzego Ancerowicza, Teresę, Je-
rzego Jędrzejczaków, zm. z rodziny Je-
drzejczaków, Ancerowiczów, Woźnia-
ków. 
7.00 + Franciszka, Janinę, Zofię, Jana 
Olkowskich, Zygmunta, Feliksę, Zenona, 
Marię Grikin, zm. z rodziny Olkowskich, 
Grikin, Simonaić. 
18.00 + Jerzego, Janinę, Stefana Witkow-
skich. 
PIĄTEK 24 Kwietnia 2020 
7.00 + Jadwigę, Kazimierza, Edmunda 
Szymczaków. 
7.00 + Wiktorię, Jerzego, Piotra Fajfer. 
7.00 + Janinę Adamczyk i zm. rodziców z 
obu stron. 
18.00 + Jerzego Rakowskiego. 
18.00 + Mariusza Kowalczyka, Aleksan-
drę, Ryszarda Kwiecińskich. 
SOBOTA 25 Kwietnia 2020 
7.00 + Stanisława Kołodziejczyka. 
7.00 + Bogdana Jasińskiego w 18 r. śm. i 
zm. z całej rodziny. 
7.00 + Irenę, Jana Hęglewiczów, Stefana, 
Halinę Kania. 
18.00 + Jerzego Mariańskiego w 8 r. śm. i 
jego rodziców Mariańskich. 
NIEDZIELA 26 Kwietnia 2020 
7.00 + Anatola Łoginow i zm. rodziców z 
obydwu stron. 
8.30 + Helenę, Stefana, Jerzego, Stanisła-
wa, Dariusza Nowaczek. 
10.00 + Ryszarda Domżałę w 28 r. śm. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Romana Figurskiego, Mariannę, 
Jana, Stanisława Sosińskich, Reginę Ra-
tańską. 

19  .  IV  .  2020    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zapra-

szamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego – do wspólnego jej 
odmawiania, wy w swoich domach, my w kościele o godz. 
15.00 ( pamiętając, że w kościele, może być nas 5 osób ). Bę-
dziemy tę koronkę z naszego kościoła transmitować. 

2. Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. 
3. W związku z nowymi zarządzeniami, od 16 kwietnia mamy 

być w kościele w maseczkach. Ściągamy je jedynie na mo-
ment przyjęcia Komunii św. i ponownie wkładamy. 

4. Od jutra tj. 20 kwietnia ( poniedziałek ) może być w kościele 1 
osoba na 15 m2 ( Nasz kościół ma około 800 m2 a więc może 
to być około 53 osoby ). 

5. Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy w tej trudnej sytuacji 
pamiętają o parafii i o nas, wpłacając ofiary na potrzeby parafii 
– czy to na konto parafialne, czy przynosząc je osobiście. Za 
każdy gest waszej dobroci i życzliwości bardzo wam dziękuje-
my. 

6. W minionym tygodniu ( w piątek ) swoje imieniny obchodził 
ks. Robert. Składamy najlepsze życzenia Bożej Mocy i łaski, 
potrzebnych Bożych darów na każdy dzień. Niech Pan Bóg 
prowadzi. Szczęść Boże. Polecamy ks. Roberta waszym mo-
dlitwom. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Tygodnik „Idziemy” 
jest dostępny na stronie internetowej redakcji tygodnika 
„Idziemy”. 

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


