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1. Dziś Uroczystość odpustowa ku czci Św.Michała Archanioła – patrona naszej 
    Parafii.Uroczysta suma z procesją o godz.13.00.Zapraszamy. 
 
2. Po Mszy św.wieczornej o godz.19.00 w sali przy kancelarii rozpoczyna się dziś 
    cykl konferencji przedślubnych dla narzeczonych. 
 
3. We wtorek rozpoczniemy październik – miesiąc modlitwy różańcowej.Nabożeństwa 
    różańcowe : w niedziele o godz.17.30 , w dni powszednie o godz.17.15.Zachęcamy 
    do udziału w nabożeństwach różańcowych , a tych,którym trudniej jest dotrzeć do 
    kościoła , prosimy o wspólne odmawianie różańca w domach. 
 
4. W tym tygodniu przypada I czwartek ,piątek i sobota miesiąca. 
    - w pierwszy piątek Msza św.ku czci Najśw.Serca Pana Jezusa o godz.7.00.   
      Spowiedź rano podczas Mszy św. i od godz.17.30. 
    - w I sobotę Msza św.ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz.7.00. spowiedź 
       przed Mszą św. 
    - W pierwszą sobotę od godz.9.00 księża odwiedź w domach osoby starsze i 
       chore z posługą sakramentalną. 
 
5. W pierwszą niedzielę 6 października rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.Ofiary, 
    które złożymy na tacę w najbliższą niedzielę przeznaczone będą na dzieła 
    charytatywne podejmowane przez CARITAS naszej diecezji. 
 
6. W odpowiedzi na zatroskanie Ojca Św.Franciszka oraz w duchu miłości ,Kościół 
    w Polsce pragnie okazać konkretny znak solidarności z ofiarami wojny w Syrii. 
    Przed kościołem w przyszłą niedziele będą zbierane ofiary do puszek na zakup 
    żywności,leków, odzieży dla ludności w Syrii.O przeprowadzenie tej zbiórki prosi-
my panie z Koła Żywego Różańca. 
 
7. W najbliższą sobotę wyrusza nasza parafialna pielgrzymka do Włoch zbiórka przed 
Kościołem i wstępne pakowanie o godz 5.30 o godz 6.00 Msza Św. Przypominamy o 
zabraniu leków, oryginału oraz xero dokumentu tożsamości.  Prosimy o modlitwę żeby 
ta pielgrzymka wydała owoce dla całej naszej wspólnoty parafialnej. 
 
8. W dniu naszego święta patronalnego zwanego odpustem po mszach sw o godz 
10.00, 11.30 i 13.00 zapraszamy wszystkich do parafialnej kawiarenki czekają tam na 
nas różne smakołyki a także znana nam już kawa ks. Łukasza. Nie ma określonych cen, 
przy każdym smakołyku będzie stała puszka i jak ktoś będzie chciał można wrzucić 
„co łaska” liczymy  na każdy grosz bo zbieramy na wyposarzenie Sali multimedialnej 
dla młodzieży.  
8. Centrum Dializ w Płońsku zaprasza na testy wykrywające wczesne stadia chorób 
nerek dokładne informacje w gablocie przed Kościołem oraz w gazetce.  

KALENDARZ LITURGICZNY 
29 IX  Dwudziesta szósta Niedziela zwykła.  
Am 6, 1a. 4-7; Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 2); 1 Tm 6, 11-16; 2 Kor 8, 9; 
Łk 16, 19-31; 
 30 IX Poniedziałek. Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła. 
2 Tm 3, 14-17; Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b); Dz 16, 14b; Mt 13, 47-
52; 
1 X Wtorek. Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora 
Kościoła. 
Iz 66, 10-14c; Ps 131 (130), 1. 2-3; por. Mt 11, 25; Mt 18, 1-4; 
2 X Środa. Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. 
Wj 23, 20-23; Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 5-6. 10-11 (R.: por. 11); Ps 103 (102), 21; Mt 18, 1-
5. 10; 
3 X Czwartek. Dzień powszedni. 
Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); Mk 1, 15; Łk 10, 1-12; 
4 X Piątek. Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. 
Ga 6, 14-18; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a); Mt 11, 25; Mt 11, 25-30; 
5 X Sobota. Wspomnienie św. Faustyny, zakonnicy. 
Oz 2, 16b. 17b. 21-22Ef 3, 14-19; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: por. Mt 25, 6); 
Por. Mt 11, 25; Mt 11, 25-30; 
6 X Dwudziesta siódma Niedziela zwykła.  
Ha 1, 2-3; 2, 2-4; Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 8a); 2 Tm 1, 6-8. 13-14; 1 P 1, 
25; Łk 17, 5-10; 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Am 6, 1a. 4-7 Lekkomyslność bogaczy  
Czytanie z Księgi proroka Amosa  
To mówi Pan wszechmogący: «Biada beztroskim na 
Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z 
kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą 
jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie 
śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają 
sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i 
najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie 
martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich 
poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe 
grono hulaków». Oto Słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY: 
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 2) 
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 
On wiary dochowuje na wieki, *  
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,  
chlebem karmi głodnych, *  
wypuszcza na wolność uwięzionych. 
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 
Pan przywraca wzrok ociemniałym, *  
Pan dźwiga poniżonych,  
Pan kocha sprawiedliwych, *  
Pan strzeże przybyszów. 
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 
Ochrania sierotę i wdowę, *  
lecz występnych kieruje na bezdroża.  
Pan króluje na wieki, *  
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
1 Tm 6, 11-16 Zachować przykazanie nieskalane aż do 
przyjścia Chrystusa 
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła 
do Tymoteusza 
Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, 
pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodno-
ścią. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź 
życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim 
złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.  
Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i 
Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył dobre wyznanie 
za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie 
nieskalane bez zarzutu aż do objawienia się naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym cza-

sie błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i 
Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który 
zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z 
ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i 
moc wiekuista. Amen. Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELI Ą: 2 Kor 8, 9 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Jezus Chrystusa, będąc bogaty, dla was stał się ubo-
gim,  aby was swoim ubóstwem ubogacić. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
EWANGELIA 
Łk 16, 19-31 Przypowieść o bogaczu i Łazarzu 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
Jezus powiedział do faryzeuszów:  
«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w 
purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U 
bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, 
imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze 
stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego 
wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono 
Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.  
Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, 
ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I 
zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij 
Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i 
ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomie-
niu.  Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za 
życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, 
niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cier-
pisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogrom-
na przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was 
przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać.  
Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do 
domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech 
ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce 
męki.  
Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, 
niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: Nie, ojcze Abra-
hamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to 
się nawrócą.  
Odpowiedział mu: Jeśli Moj żesza i Proroków nie 
słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwie-
rzą». 
Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 29.09.2013 
7.00 + Michalinę, Romana i Michała Chałabuda 
8.30 + Władysława i Mariannę Bińczyk 
10.00 Dziękczynna za rodz. Wrzesińskich, Bieńkie-
wicz i Supińskich oraz ich dzieci 
11.30 + Bronisłąwę i Henryka Affek 
13.00 W int. parafian - odpust 
18.00 Dziękczynna w 15-tą r. ślubu Agnieszki i Arka-
diusza Pamięta oraz za ich dzieci – Julię, Kubę i Mi-
chała 
 
PONIEDZIAŁEK 30.09.2013 
7.00 + Halinę Szafran i zm. z rodz. 
7.00 + Bronisławę i Bolesława Rokickich i zm. z.rodz. 
7.00 + Mariana Nercz w 25 r śm.i zm. z rodz. Jadwigę 
Grzybowską i zm. z rodz Grzelak  
18.00 Dziękcz-błag. w 15 r. ślubu Kingi i Sławomira 
Majewskich 
 
WTOREK 01.10.2013 
7.00 + Franciszka, Janinę, Stanisława i Dominika 
Marczewskich oraz zm. z rodz.  
7.00 + Marka – Waldemara Kijanowskiego p.p. 
7.00 + Mieczysława Lubelskiego, Genowefę i Włady-
sława Dudek 
18.00 + Juliannę w 10 r.śm i Stanisława Zielińskich 
oraz Zdzisława Śmigrodzkiego 
 
ŚRODA 02.10.2013 
7.00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Józefy i rodziny. 
7.00 + Bogumiłę Śmigas 
7.00 + Krystynę Kiełbasińską i Ryszarda Puchałę  
18.00  Nowenna do MBNP 
18.00 + Stanisława Jurkowskiego p.p. 
 
CZWATEK 03.10.2013 
7.00 + Halinę i Mieczysława Wiśniewskich  
7.00 + Tomasza - Adama Siweckiego 
7.00 + Jerzego Bocianowskiego  
18.00 + Ewę i Jana Piekut oraz Józefa Kowalskiego  
 
PIĄTK 04.10.2013 
7.00 + Franciszka(m), Janinę, Zofię i Jana Olkowskich, 
Feliksę, Zygmunta, Zenona i Marię Grikin, cr. Olkow-
skich, Grikin i Simonaić 
7.00 + Monikę, Zygmunta i Wiktorię Kolanek oraz 
Mariana Traczyk 
7.00 + Eulalię Wódecką w 3 r.śm. 
18.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich. 
 
SOBOTA 05.10.2013 
7.00 + Tadeusza Wiercickiego i zm.z rodz. 
7.00  Dziękczynno – błag. w 35 r.ślubu Wandy i An-
drzeja 
18.00 + Cecylię, Józefa i Eugeniusza Mamaj, Józefę i 
Andrzeja Wdowiarskich oraz Andrzeja i Ludwikę 
Sojka 

NIEDZIELA 06.10.2013 
7.00 Żywego Różańca 
8.30 + Mirosława i Edwarda Predel 
10.00 + Genowefę Kozińską w 10 r. śm. 
11.30 + Tadeusza Bieńkowskiego 
13.00 W int. parafian  
18.00 + Bogdana Lenkiewicza 

INTENCJE MSZALNE 

Pokora ubóstwa Ks. Marek Łuczak 
Fragment z 1. czytania dzisiejszej Liturgii słowa nosi tytuł: 
„Lekkomyślność bogaczy”. Trudno się dziwić, że autor tego 
tekstu, prorok Amos, odnosi się w swojej refleksji do doświad-
czeń z życia na roli. O niechlubnych bohaterach swego przesła-
nia pisze krótko: „Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują 
się na dywanach; jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka 
obory”. Zanim prorok odczytał swoje powołanie, zajmował się 
hodowlą owiec i nacinaniem sykomory, więc kultura agrarna 
nie była mu obca.  
Ciekawy jest także kontekst prorockiej wypowiedzi. Jak pod-
kreślają znawcy Biblii, swoje przesłanie Amos kieruje nie tylko 
do mieszkańców Judy, ale też do obywateli północnego króle-
stwa Izraela. W tym miejscu postawa Amosa piętnującego 
bezczynność Izraelitów jest już bardziej zrozumiała. Rozpoczął 
działalność prorocką za dni króla Jeroboama II. Królestwo jest 
więc podzielone, ojczyzna wymaga determinacji i samozapar-
cia. Prorok spotyka zaś u swych pobratymców nie tylko bez-
czynność, ale też butę i przekonanie o nadchodzącym zwycię-
stwie, powodowane zadowoleniem z potęgi militarnej. Dlatego 
przepowiada szybkie upokorzenie bogaczy.  
Nieco inny wymiar ma ewangeliczna przestroga o bogaczu i 
Łazarzu. Tłem rozważań Chrystusa nie są już kwestie politycz-
ne, ale życiowe doświadczenie ludzi. Niektórzy urodzili się 
bogaci, inni biedni. W Ewangelii wg św. Łukasza jest jednak 
mowa o pewnej sprawiedliwości: jeśli za życia ci się nie powo-
dziło, zawsze możesz się cieszyć obietnicą nagrody wiecznej po 
śmierci.  
Mimo innego kontekstu tych opowieści możemy się w nich 
doszukać bardzo wyraźnego wspólnego mianownika. Zarówno 
prorok Amos, jak i Chrystus zachęcają swych słuchaczy do 
pokory. Izraelici pokładający nadzieję w posiadanych dobrach 
oraz w sile swych wojsk poniosą sromotną klęskę, a bogacze, 
którym się wydaje, że życie w luksusie potrwa w ich przypadku 
wiecznie, szybko się zorientują w rozmiarze klęski takiego 
myślenia. I jednym, i drugim warto przypomnieć nauczanie 
Jana Pawła II, który powtarzał: Posiadaj dobra, ale niech nigdy 
dobra nie posiądą ciebie. 

Centrum Dializ—ogłoszenie 
6 Października 2013 r w godz 8.00—17.00 na terenie 
szpitala w Płońsku odbędą się bezpłatne testy wykrywa-
jące wczesne stadium choroby nerek. 
 
Zapisy: 1 i 2  godz 10.00—15.00  
tel 515 656 848; 515 656 858 
 
Na badania mogą zgłosić się osoby powyżej 50 r. ż. 

1292 r. - wojewoda mazowiecki Jan herbu Nałęcz funduje w Nowym Dworze świątynię pod wezwaniem św. Małgorzaty. Siedziba 
parafii znajduje się w Okuninie, diecezja płocka. 1390 r. - Dobrogost z Nowodworu biskup poznański, obdarował kościół w No-
wym Dworze dziesięcinami ze wsi Kiełpin i Łomianki. 1580 r. - Nowy Dwór jest jedną z miejscowości należących do parafii w 
Okuninie. ok. 1622 r. - w Nowym Dworze powstaje klasztor i kościół bernardynów ufundowany przez Jana i Adama Nowodwor-
skich. połowa XVII w.  - zniszczenie klasztoru i kościoła bernardynów. koniec XVIII w. - Nowy Dwór staje się własnością rodzi-
ny Poniatowskich, książę Stanisław Poniatowski zleca budowę w mieście nowego, murowanego kościoła, architektem zostaje 
prawdopodobnie Stanisław  Zawadzki. Powstaje klasycystyczny, jednonawowy kościół w kształcie zachowanym do dziś. Zdobiły 
go malowidła. Sufit zrobiony był z drutu i trzciny pokryty gipsem i pomalowany. Posadzka była ceglana. Obok kościoła wybudo-
wano szkołę i szpital dla biednych. Poza miastem zorganizowano cmentarz grzebalny. 21 X 1792 r. - biskup Antoni Malinowski, 
dokonuje poświęcenia kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, św. 
Stanisława biskupa i męczennika i św. Apolonii męczennicy. Jednocześnie przeniesiono siedzibę parafii z Okunina do Nowego 
Dworu. W skład parafii wchodzą: Nowy Dwór, Okunin, Góra wieś i folwark, Janówek, Krubin, Olszewnica, Skierdy, Suchocin. 
przed 1800 r. - w parafii zaczyna działać Bractwo Miłosierdzia. 1800 r. - parafia nowodworska zostaje przyłączona do nowopow-
stałej diecezji warszawskiej.  1801 r. - w kościele są dwa ołtarze boczne z obrazami św. Michała  Archanioła i Najświętszej Maryi 
Panny. Nad obrazami głównymi znajdują się mniejsze malowidła św. Stanisława biskupa i św. Izydora z widocznym w tle kościo-
łem nowodworskim przypuszczalnie wyszły z pracowni Bacciarellego. W ołtarzu głównym wisiał rzeźbiony w drewnie krucyfiks. 
Na wieży znajdują się jeden dzwon większy oraz dwa dzwony mniejsze. Do parafii należało 1.271 osób. 
1829/30 - zarekwirowano i wywieziono jeden z dzwonów. 1848 r. - reperacja schodów do zakrystii, na wieżę i zewnętrznych 
uszkodzonych prawdopodobnie przez wielkie powodzie z lat czterdziestych XIX w. pierwsza połowa XIX w. – do kościoła trafia-
ją obrazy przedstawiające 4 ewangelistów.1851 r. - do parafii należały 1.764 osoby. 1852 r. - zakupiono organy wykonane przez 
Stanisława Przybyłowicza, na potrzeby instrumentu wewnątrz kościoła dodano drewniany balkon wsparty na dwóch kolumnach.  
druga połowa XIX w. - kościół jest w bardzo złym technicznym, dach i wieża grożą zawaleniem, wnętrze należy odmalować.      
1874 r. - na kościele przeprowadzono prace dekarskie. 1884 r. - do parafii należało 2.450 osób. 1888 r. - w czasie powodzi kościół 
zostaje zalany, wielki pożar w tym samym roku omija  zabudowania parafialne. 1900 r. - do parafii należało 3.438 osób. XIX / XX 
w. - w parafii działa Trzeci Zakon św. Franciszka. 1901 r. - w ścianie przedsionka wmurowano tablicę z brązu z wizerunkiem 
krzyża i napisem   „Za odmówienie „Ojcze Nasz” i ucałowanie tego krzyża 100 dni odpustu raz na dzień 1901 Vivit Regnat Impe-
rat” 1902 r. - wymieniono dotychczasową ceglaną podłogę na nową terakotową. 1907 r. - odnowiono ołtarz główny, prezbiterium, 
ściany i sklepienie nawy, odświeżono obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej na sklepieniu nad prezbiterium. Wykonano nowe 
cyborium, powiększono mensę. Przeprowadzono prace pozłotnicze i malarskie. Kościół ocalał podczas wielkiego pożaru miasta. 
1908 r. - organmistrz  J. Flaszyński przebudował organy. 1910 r. - pokryto dach. przed 1912 r. - zakupiono olejną Drogę Krzyżo-
wą namalowaną przez K.Statkiewicza oraz grupę ukrzyżowania do głównego ołtarza. W parafii działa chór. 1916 r. - Niemcy 
rekwirują i wywożą dzwony oraz piszczałki organowe. Poszerzono cmentarz grzebalny. lata 20-te XX w. – ze składek parafian 
zakupiono 4 dzwony. W parafii działa Bractwo Różańca Świętego. 1922 r. - pomalowano ściany i sufit. około 1929 r. - w parafii 
istnieje Bractwo Trzeźwości; Akcja Katolicka w tym Koło Katolickiej Młodzieży Męskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Żeńskiej, Katolicki Związek Męski, Katolickie Stowarzyszenie Kobiet; Stowarzyszenie Dzieci Maryi pod opieką Niepokalanej 
Bogarodzicy; biblioteka parafialna. 1929 r. - odnowiono zakrystię i zelektryfikowano świątynię.  około 1930 r. - organmistrz  
Sosnowski z Warszawy remontuje organy. około 1933 r. - ksiądz Jan Malinowski montuje żelazną kratę między kruchtą a wnę-
trzem kościoła. 1933 r. - ksiądz J.Malinowski ufundował wykonaną z marmuru chrzcielnicę którą nakrywano pokrywą metalową 
ozdobioną kulą i wizerunkiem Ducha Świętego. około 1934 r. - w parafii istnieje Związek Ministrantów. wrzesień 1939 r.- w 
kościół uderzy pociski artyleryjskie, 4 m od drzwi frontowych padła bomba, wypadły wszystkie okna z futrynami, popękały ściany 
i sklepienie pod wieżą i na chórze, wiązania na wieży zostały pocięte odłamkami, spadła dachówka, sufit świątyni zawalił się. 
Uszkodzone zostają organy. 1939/40 - dokonano prowizorycznej naprawy kościoła wykorzystując materiały z innych bardziej 
zniszczonych budynków między innymi ze spalonych koszar. 1941 r. - Niemcy zarekwirowali i wywieźli nowodworskie dzwony. 
1942-1944 – cmentarz grzebalny został zamknięty, pochówki mogły odbywać się za specjalnym pozwoleniem, gestapo wykorzy-
stywało ten teren na zbiorowe egzekucje. 1944 r. - Władysław Mazur z Nowego Dworu naprawia organy. 1939-45 - Niemcy 
rekwirują i wywożą dzwony. styczeń 1945 r. - podczas wycofywania się wojsk niemieckich w wieżę trafia pocisk. 1948 r. - ze 
składek parafian i dotacji z Ministerstwa Kultury i Sztuki przeprowadzony zostaje remont dachu i ścian świątyni, na wieży dodany 
zostaje balkonik i balustrada. 1 I parafia św. Michała staje się dekanatem, pierwszym dziekanem zostaje ksiądz Henryk Jóźwik. 
1951 r. - zbudowano ogrodzenie wokół cmentarza grzebalnego w miejsce zniszczonego w 1944r. 
1952 r. - z datków parafian kościół wewnątrz pomalowano, przerobiono instalację elektryczną. 
1953 r. - w kościele zamontowano kropielnice z marmuru kararyjskiego. 
1956 r. - z ofiar parafian odnowiono ołtarz główny. 
1957 r. - zakupiono 2 dzwony, konsekracji dokonał ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. 
1962-66 - dokonano generalnego remontu wnętrza kościoła. Przeniesiono ambonę ze ściany     
               bocznej na filar przy ołtarzu głównym. Przerobiono sufit świątyni umieszczając na nim  
               polichromię „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny” projektu St. Komorowskiego  
               oraz zmieniając miejsca, w których znajdowały się żyrandole i wywietrzniki, ściany  
               pomalowano i pozłocono w stylu empire.  
1981-84 - obok starej świątyni wybudowano nowy kościół św. Michała według projektu Stefana 
               Kuryłowicza. 
lata dziewięćdziesiąte - stary kościół wykorzystywany jest jako kościół garnizonowy, wojsko  
               maluje świątynię wewnątrz. 

KRONIKA PARAFIALNA 


