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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 

 

Boże, który przedziwnem Jana świętego na-
rodzeniem i osobliwszem życiem przyjście 
Syna Twojego na świat oznajmić chciałeś, 
dziękuję Ci pokornie, żeś mię już łaskawie 
przywiódł do uznania tegoż Zbawiciela przez 
wiarę świętą. Ale pókiż żyć będę w nieprzy-
zwoitych obyczajach? Oto, Jan święty, będąc 
małem jeszcze dziecięciem, oddalił się od 
świata na pustynię, aby się tam najmniejsze-
go uchronił grzechu, a ja starzeję się wpośród 
niebezpieczeństw grzechowych! 
Oto! niewinny Jan w żywocie swojej Matki 
poświęcony, surowo pokutne prowadził ży-
cie, a ja tak często i ciężko naobrażawszy 
Boga wzdrygam się jako należy pokutować. 
O wstydzie i hańbo moja! Ale cóż dalej po-
cznę? Ach, święty Janie! wiem z ust samego 
Zbawiciela, iż z synów ludzkich nikt nad cie-
bie nie powstał większym w królestwie nie-
bieskiem, tak i wierzę, że tam wiele możesz 
przed Bogiem przyczyną swoją, prze toż 
upraszam cię z ufnością, zjednajże mi u Nie-
go nienawiść przeciw nieprawościom moim, 
któreś ty gromił, chęć do pokuty, którąś ogła-
szaj i bojaźń sądów Boskich, któremiś groził. 
Uprośże mi zgładzenie grzechów u baranka, 
któregoś oznajmił światu, i godne w komunii 
świętej przyjmowanie tego, któregoś się sam 
dotknąć nie śmiał. Przyspasabiajże mnie 
przykładem i zasługami twemi ku temu Panu, 
aby z błogosławieństwy swemi do mnie 
przyszedł i żeby ze mną był na wieki. Amen.  
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PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. 
Rzekł Jeremiasz: «Słyszałem oszczer-
stwo wielu: „Trwoga dokoła! Donie-
ście, donieśmy na niego!” Wszyscy 
zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mo-
jego upadku: „Może on da się zwieść, 
tak że go zwyciężymy i wywrzemy 
pomstę na nim!” Ale Pan jest przy 
mnie jako potężny mocarz; dlatego 
moi prześladowcy ustaną i nie zwycię-
żą. Będą bardzo zawstydzeni swoją 
porażką, okryci wieczną i niezapo-
mnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, 
który doświadczasz sprawiedliwego i 
który patrzysz na nerki i serce, do-
zwól, bym zobaczył Twoją pomstę na 
nich. Tobie bowiem powierzyłem swą 
sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiaj-
cie Pana! Uratował bowiem życie ubo-
giego z ręki złoczyńców». Oto słowo 
Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Rzymian. Bracia: Przez jedne-
go człowieka grzech wszedł do świata, 
a przez grzech śmierć, i w ten sposób 
śmierć przeszła na wszystkich ludzi, 
ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i 
przed Prawem grzech był na świecie, 
grzechu się jednak nie poczytuje, gdy 
nie ma Prawa. A przecież śmierć roz-
panoszyła  się od Adama do Mojżesza 
nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszy-
li  przestępstwem na wzór Adama. On 

to jest typem Tego, który miał przyjść. 
Ale nie tak samo ma się rzecz z prze-
stępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli 
bowiem przestępstwo jednego sprowa-
dziło na wszystkich śmierć, to o ileż 
obficiej spłynęła na nich wszystkich 
łaska i dar Boży, łaskawie udzielony 
przez jednego Człowieka, Jezusa 
Chrystusa. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza. Jezus powiedział do swoich 
apostołów: «Nie bójcie się ludzi! Nie 
ma bowiem nic skrytego, co by nie 
miało być wyjawione, ani nic tajemne-
go, o czym by się nie miano dowie-
dzieć. Co mówię wam w ciemności, 
powtarzajcie w świetle, a co słyszycie 
na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie 
bójcie się tych, którzy zabijają ciało, 
lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się 
raczej Tego, który duszę i ciało może 
zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają 
dwóch wróbli za asa? A przecież bez 
woli Ojca waszego żaden z nich nie 
spadnie na ziemię. U was zaś policzo-
ne są nawet wszystkie włosy na gło-
wie. Dlatego nie bójcie się: jesteście 
ważniejsi niż wiele wróbli. Do każde-
go więc, kto się przyzna do Mnie 
przed ludźmi, przyznam się i Ja przed 
moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz 
kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego 
zaprę się i Ja przed moim Ojcem, któ-
ry jest w niebie». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 21 Czerwca 2020 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog., 
łaski i opiekę Matki Bożej dla Alicji z oka-
zji imienin i urodzin. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Bronisławę w 2 r. śm., Hipolita i 
Zdzisława Bonieckich. 
11.30 W INTENCJI NIEPAŁNOSPRAW-
NYCH 
13.00 60 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ X. PRA-
ŁATA TADEUSZA ARMIJAKA 
18.00 + Władysławę Szpytma, Jana, Wła-
dysława Wilczyńskich. 
PONIEDZIAŁEK 22 Czerwca 2020 
7.00 + Janinę Adamczyk i zm. rodziców z 
obu stron. 
7.00 + Marię, Piotra, Józefa Kamińskich i 
zm. z obu stron. 
7.00 + W intencji dusz czyśćcowych. 
18.00 + Andrzeja w 7 r. śm. i Zdzisława 
Rydel. 
18.00 + Lucynę i Jadwigę Sroka, Elżbietę 
Kostecką, Dariusza Skrzypczyńskich, Elż-
bietę, Ignacego Tarwackich, Janinę, Fran-
ciszka Stasińskich. 
WTOREK 23 Czerwca 2020 
7.00 + Ryszarda, Zdzisława, Ewę, Józefa, 
Andrzeja Stankowskich, Jerzego, Wacła-
wa, Sabinę Rudnickich. 
7.00 + Janinę, Stanisława Matusiak. 
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne i nawróce-
nie. 
18.00 + Janinę Jankowiak. 
18.00 + Kazimierza Górala. 
ŚRODA 24 Czerwca 2020 
7.00 + Jolantę Piórkowską i zm. z rodziny. 
7.00 + Jana, Leokadię Angielczyków. 
7.00 + Czesławę, Stefana, Jerzego, Jadwigę 
Siwek, Ewę Rakowską. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Janinę Rucińską. 

CZWARTEK 25 Czerwca 2020 

7.00 + Wandę, Wacława Żbikowskich i 
zm. z całej rodziny. 
7.00 + Krzysztofa Kaczmarka w 4 r. śm. i 

zm. z całej rodziny. 
7.00 + Ewę Zielińską, Kazimierza, Cecylię 
Ciupa. 

18.00 + s. Rafaelę Szymańską, Wiktorię, 
Stanisława Szymańskich, Mariana Antosz. 
PIĄTEK 26 Czerwca 2020 
7.00 + Janinę, Franciszka, Zofię, Jana Ol-
kowskich, Zygmunta, Feliksę, Zenona, 
Marię Grikin i za zm. z rodziny Olkow-
skich, Grikin i Simonaić. 
7.00 O uzdrowienie z padaczki. 
7.00 Dziękczynna w 24 r. święceń kapłań-
skich naszego księdza Roberta z prośbą o 
Boże błog. i potrzebne łaski w dalszej po-
słudze kapłańskiej (od wspólnoty parafial-
nej). 
18.00 + Janinę, Władysława, Władysławę, 
Józefa Rucińskich, Ryszarda, Janinę, Fe-
liksa Domżałów, Małgorzatę, Franciszka 
Żołnierzak. 
18.00 + Agnieszkę, Stefana Radzikow-
skich. 
SOBOTA 27 Czerwca 2020 
7.00 + Romana Ostrowskiego i zm. z rodzi-
ny. 
7.00 + Stanisława Prokopa. 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i 
potrzebne łaski dla Michała w 40 rocznicę 
urodzin. 
18.00 + Władysława, Mariannę, Wiesława 
Nosarzewskich oraz ich rodziców, zm. z 
rodziny Choroś, Nalborskich, Piaseckich, 
Mańkowskich. 
NIEDZIELA 28 Czerwca 2020 
7.00 + Zdzisława Urbańskiego, c.r. Urbań-
skich, Wywigacz. 
8.30 + Stanisławę, Mariana, Waldemara 
Więckowskich i zm. z rodziny Grochalów i 
Więckowskich. 
10.00 + Jerzego Ancerowicza w 19 r. śm., 
Teresę, Jerzego Jędrzejczak, Krystynę, 
Eugeniusza Politowskich. 
11.30 ZA PARAFIAN 
18.00 + Jana, Janinę, Henryka Dudkiewi-
czów. 

21  .  VI  .  2020  -  OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiaj w sposób szczególny modlimy się w intencji kierowców, 

a po Mszach św. jest poświęcenie pojazdów. 
2. Również dzisiaj zbierane są ofiary do puszek na stypendia nau-

kowe dla księży studiujących za granica. Za ofiary dziękujemy. 
3. Przypominamy dzieciom i młodzieży o spowiedzi na zakończe-

nie roku szkolnego. 
4. W środę przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 
5. Od przyszłej niedzieli ( 28.06 ) wraz z końcem roku szkolnego i 

rozpoczęciem wakacji zmienia się porządek Mszy św. w niedzie-
le – nie będzie Mszy św. o godz. 13.00 aż do końca sierpnia, a 
kancelaria parafialna będzie czynna tylko w poniedziałki, wtorki, 
środy od godz. 16.00 do 17.30 a w piątki od godz. 10.00 do 
12.00. 

6. Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna w poniedziałek, wto-
rek, środę i piątek od godz. 10.00 do 12.00 oraz w poniedziałek i 
środę od godz. 16.00 do 17.30. 

7. Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej. Jest do 
nabycia nasz diecezjalny tygodnik „Idziemy”. Prosimy was bar-
dzo 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 sprze-
damy czy nie musimy płacić, zgodnie z decyzją ks. Biskupa Or-
dynariusza. A w obecnej sytuacji bez waszej pomocy, bez naby-
wania tego tygodnika, nie podołamy sami z tymi wydatkami. Za 
zrozumienie i pomoc będziemy wam wdzięczni. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Kazimierz Sawicki, ks. Jerzy Kaszyński, Eugeniusz Toma-
szewski, Ewa Przytuła, Aneta Markowska W ieczny odpoczynek... 


