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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. 
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zaś w wakacje tylko po południu) 

KONTO BANKOWE PARAFII 
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI 
79  80110008  0000  0096  6638  0001 

 

Duchu Przenajświętszy, 
racz mi udzielić daru mądrości, abym zaw-
sze umiejętnie rozróżniał dobro od zła 
i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał 
nad dobro wieczne; 
daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy ob-
jawione na ile tylko jest to możliwe dla nie-
udolności ludzkiej; 
daj mi dar umiejętności, abym wszystko od-
nosił do Boga, a gardził marnościami tego 
świata; 
daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował 
wśród niebezpieczeństw życia doczesnego 
i spełniał wolę Bożą; 
daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał po-
kusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, 
na które mógłbym być wystawiony; 
daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował 
w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym 
wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; 
daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Cie-
bie obrazić jedynie dla miłości Twojej. 

Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty 
dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje 
opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośću-
czynił Boskiej sprawiedliwości. 

Napełnij Duchu Święty serce moje Boską 
miłością i łaską wytrwania, abym żył 

po chrześcijańsku i umarł śmiercią świąto-
bliwą. Amen. 

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego 
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PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy 
nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdo-
wali 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 rozdzielały, i na 
każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy 
zostali napełnieni Duchem Świętym, i 
zaczęli mówić obcymi językami, tak jak 
im Duch pozwalał mówić. Przebywali 
wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze 
wszystkich narodów pod słońcem. Kie-
dy więc powstał ów szum, zbiegli się 
tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak 
tamci przemawiali w jego własnym ję-
zyku. Pełni zdumienia i podziwu mówi-
li: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawia-
ją, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc 
każdy z nas słyszy swój własny język 
ojczysty? – Partowie i Medowie, i Ela-
mici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei 
oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz 
Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które 
leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzy-
mu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i 
Arabowie – słyszymy ich głoszących w 
naszych językach wielkie dzieła Boże». 
Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia: 
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy 
Ducha Świętego: «Panem jest Jezus». 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 
różne też są rodzaje posługiwania, ale 
jeden Pan; różne są wreszcie działania, 
lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego 
we wszystkich. Wszystkim zaś objawia 
się Duch dla wspólnego dobra. Podob-
nie jak jedno jest ciało, choć składa się z 
wielu członków, a wszystkie członki 
ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno 
ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszy-
scy bowiem w jednym Duchu zostali-
śmy ochrzczeni, aby stanowić jedno 
Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 
niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zo-
staliśmy napojeni jednym Duchem. 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 pośrod-
ku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to 
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 
Uradowali się zatem uczniowie, ujrzaw-
szy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: 
«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 
tak i Ja was posyłam». Po tych słowach 
tchnął na nich i powiedział im: 
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzyma-
ne». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 31 Maja 2020 
7.00 + Krystynę, Władysława, Helenę 
Mazurek, Witolda Malarowskiego, 
Barbarę Kotowską. 
8.30 + Janinę, Walerię, Józefa, Jerzego, 
Sebastiana Zielińskich, Wiesławę, Józe-
fa Bojanowskich, Witolda Pontek. 
10.00 + Feliksę, Tadeusza, Edwarda 
Stachurskich. 
11.30 + Janinę w 16 r. śm., zm. z rodzi-
ny Sokolnickich, Rykaczewskich, Za-
wadzkich, Marków, Krzyżańskich, Ste-
fana Bacę, Tadeusza Sokolnickiego. 
13.00 ZA PARAFIAN ( M.P. – W 45 r. 
ślubu p. Grażyny i Ryszarda Nadrzyc-
kich o potrzebne łaski i Boże błog. ). 
18.00 + Zofię Magier i zm. z rodziny. 
PONIEDZIAŁEK 1 Czerwca 2020 
7.00 + Eugeniusza i Jerzego Podłudz-
kich. 
7.00 + Hannę, Tadeusza Tobolczyków 
oraz Irenę, Bogusława Mazanek. 
7.00 + Eugeniusza Januszewskiego pp. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH. 
WTOREK 2 Czerwca 2020 
7.00 O łaskę nawrócenia. 
7.00 O Boże błog. i łaski dla dzieci i 
wnuków. 
7.00 + Zdzisława Malinowskiego. 
18.00 + Pawła Trzaskomę. 
18.00 O Boże błog., potrzebne łaski i 
Dary Ducha Św. w wypełnieniu Woli 
Bożej. 
ŚRODA 3 Czerwca 2020 
7.00 + Irenę, Józefa Mazur. 
7.00 + Piotra Siekluckiego i dziadków z 
obu stron. 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. 
i łaski dla Anny w 22 urodziny aby da-
lej wzrastała w wierze. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Kazimierza Zielińskiego w 6 r. 
śm., Władysławę, Mieczysława Wil-

czyńskich, Helenę, Heronima Zieliń-
skich. 

CZWARTEK 4 Czerwca 2020 

7.00 + Tadeusza, Stanisławę, Stanisła-
wa Piaseckich, Helenę, Władysława 
Bańka. 
7.00 + Alfonsa Zawadzkiego, Genowe-
fę, Piotra, Antoniego i Mariusza Wro-
nów. 
7.00 + Franciszka Buczkowskiego pp. 
18.00 + Leokadię, Stefana, Zdzisława 
Godlewskich, Irenę, Bolesława Iwań-
skich. 
PIĄTEK 5 Czerwca 2020 
7.00 + Kazimierza Wódeckiego. 
7.00 + Wiktorię, Jerzego, Piotra Fajfer. 
7.00 + Władysława, Irenę, Weronikę 
Świetlickich, Alfreda, Bolesława, Fran-
ciszkę Piotrowskich. 
18.00 + Irenę Szymańską, Adama Stre-
żyńskiego. 
SOBOTA 6 Czerwca 2020 
7.00 + Zdzisława Chylińskiego w 2 r. 
śm. 
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego. 
7.00 + Zenona Affek. 
18.00 + Stanisława, Irenę, Włodzimie-
rza, Edwarda, Jerzego, Barbarę Ra-
kowskich. 
18.00 + Andrzeja Malinowskiego w 3 r. 
śm. 
NIEDZIELA 7 Czerwca 2020 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA. 
8.30 + Jerzego Celińskiego w 6 r. śm. 
10.00 + Władysława Domżałę. 
11.30 + Elżbietę Kołodziejską. 
13.00 ZA PARAFIAN. 
18.00 + Pawła Ambroziaka w 2 r. śm., 
oraz rodziców Ambroziak i Łukasie-
wicz. 

31  .  V  .  2020    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiejsza niedziela Zesłania Ducha Świętego kończy czas paschalny. Kończy się 

czas spowiedzi i Komunii wielkanocnej. Jeśli ktoś tego jeszcze do tej pory nie zrobił 
to o to prosimy i o tym przypominamy. 

2. Od jutra rozpoczyna się miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w niedziele o godz. 17.15 a w dni powszednie po 
wieczornej Mszy św. 

3. Jutro święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze św. o godz. 7.00 i 
18.00. W dniu jutrzejszym kancelaria parafialna będzie nieczynna. 

4. Jutro o godz. 18.00 będzie Msza św. zbiorowa za zmarłych. Intencje można składać 
w zakrystii, a ich odczytywanie rozpoczniemy o godz. 17.50. 

5. W czwartek ( 4 czerwca ) przeżywać będziemy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższe-
go i Wiecznego Kapłana. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 

6. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W piątek Msza św. o Najświęt-
szym Sercu Jezusa o godz. 7.00. Spowiedź rano prze Mszą św. i po południu od 
godz. 17.00 w salce przy kościele. Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi w I sobo-
tę o godz. 7.00. 

7. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Po 
Mszach św. zbierane będą ofiary do puszek na budowę świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie. 

8. Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna we wtorek i piątek od godz. 10.00 do 
12.00 i w środę od godz. 16.00 do 17.30. 

9. Zachęcamy wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posłu-
gi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przystępowali do 
sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym. Aby za-
spokoić głód eucharystyczny i głód Słowa Bożego, zachęcamy do uczestnictwa 
w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu 
należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego. 

10. Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej. Jest do nabycia nasz diece-
zjalny tygodnik „Idziemy”. Prosimy was bardzo o jego nabywanie zwłaszcza teraz, 
taki gest solidarności z wydawnictwem i z nami, z parafią. Dostajemy tygodniowo 
90 egzemplarzy tego tygodnika. I nie zależnie od tego czy go sprzedamy czy nie 
musimy płacić, zgodnie z decyzją ks. Biskupa Ordynariusza. A w obecnej sytuacji 
bez waszej pomocy, bez nabywania tego tygodnika, nie podołamy sami z tymi wy-
datkami. Za zrozumienie i pomoc będziemy wam wdzięczni. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Damian Szydłowski, Romana Madejczyk, Maria Sobkowicz 
Wieczny odpoczynek... 


