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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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 Przenajświętsza Trójco, błogosławiona 
i błogosławiąca, napełnij błogosławieństwem swo-
ich synów, których powołałaś, aby wyznawali wiel-
kość Twojej miłości, Twojej miłosiernej dobroci 
i Twojego piękna. Ojcze Święty, uświęć swoich sy-
nów, którzy konsekrowali się Tobie dla chwały 
Twojego imienia. Wspomagaj ich swoją mocą, aby 
mogli świadczyć, że Ty jesteś początkiem wszyst-
kiego, jedynym źródłem miłości i wolności. 

 Dziękujemy Ci za dar życia konsekrowanego, 
które z wiarą szuka Ciebie, a pełniąc swoją po-
wszechną misję, wzywa wszystkich, aby zmierzali 
ku Tobie. Jezu Zbawicielu, Słowo Wcielone, Ty 
powierzyłeś swoją drogę życia tym, któ-
rych powołałeś: nadal przyciągaj do siebie ludzi, 
którzy będą dla współczesnego człowieka świadka-
mi Twojego miłosierdzia, zapowiedzią Twoje-
go powrotu, żywym znakiem dóbr przyszłego zmar-
twychwstania. Niech żadna próba nie oderwie ich 
od Twojej miłości! 

 Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, 
który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, od-
wieczne Źródło życia, który doprowadzasz 
do końca misję Chrystusa przez różnorakie chary-
zmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby konsekro-
wane. Napełnij ich serca głęboką pewnością, 
że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. 
Pozwól im zaznać Twojej przyjaźni, napełnij je 
Twoją radością i pociechą, pomagaj im przezwycię-
żać chwile trudności i podnosić się po upadkach, 
uczyń je odblaskiem Boskiego piękna. Daj im od-
wagę podejmowania wyzwań naszych czasów 
i łaskę ukazywania ludziom dobroci 
i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chry-
stusa. Amen. 

Modlitwa za osoby konsekrowane. 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. 
Mojżesz powiedział do ludu: «Pan, Bóg 
twój, wzbudzi dla ciebie proroka spo-
śród twoich braci, podobnego do mnie. 
Jego będziesz słuchał. Właśnie o to pro-
siłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w 
dniu zgromadzenia: Niech więcej nie 
słucham głosu Pana, Boga mojego, i 
niech już nie widzę tego wielkiego 
ognia, abym nie umarł». I odrzekł mi 
Pan: «Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im 
proroka spośród ich braci, takiego jak 
ty, i włożę w jego usta moje słowa, bę-
dzie im mówił wszystko, co mu nakażę. 
Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich 
słów, które on wypowie w moim imie-
niu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. 
Lecz jeśli który prorok odważy się mó-
wić w moim imieniu to, czego mu nie 
rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bo-
gów cudzych – taki prorok musi ponieść 
śmierć». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian. 
Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni 
od utrapień. Człowiek bezżenny trosz-
czy się o sprawy Pana, o to, jak by się 
przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił 
w związek małżeński, zabiega o sprawy 
świata, o to, jak by się przypodobać żo-
nie. I doznaje rozterki. Podobnie i ko-
bieta: niezamężna i dziewica troszczy 
się o sprawy Pana, o to, by była święta i 
ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła 

za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, 
jak by się przypodobać mężowi. Mówię 
to dla waszego pożytku, nie zaś, by za-
stawiać na was pułapkę; ale po to, by-
ście godnie i z upodobaniem trwali przy 
Panu. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka. 
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł 
do synagogi i nauczał. Zdumiewali 
się Jego nauką: uczył ich bowiem jak 
ten, który ma władzę, a nie jak ucze-
ni w Piśmie. Był właśnie w ich syna-
godze człowiek opętany przez ducha 
nieczystego. Zaczął on wołać: 
«Czego chcesz od nas, Jezusie Naza-
rejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. 
Wiem, kto jesteś: Święty Boga». 
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: 
«Milcz i wyjdź z niego!  » Wtedy 
duch nieczysty zaczął nim miotać i z 
głośnym krzykiem wyszedł z niego. 
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden 
drugiego pytał: «Co to jest? Nowa 
jakaś nauka z mocą. Nawet duchom 
nieczystym rozkazuje i są Mu po-
słuszne». I wnet rozeszła się wieść o 
Nim wszędzie po całej okolicznej 
krainie galilejskiej. Oto słowo Pań-
skie. 



NIEDZIELA 31 Stycznia 2021 
7.00 + Czesława Śliwę w 8 r. śm. 
8.30 + Michalinę, Klemensa Frą-
czak za ich dzieci i wnuków. 
10.00 + Bogdana Ziemak w 5 r. 
śm., zm. z rodziny Ziemak i Za-
lewskich. 
11.30 + Alinę Wronka – greg. 1. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Joannę Nowak – greg. 1. 
PONIEDZIAŁEK 1 Lutego 2021 
7.00 + Alinę Wronka – greg. – 2. 
7.00 + Jana Kurpiewskiego w 8 r. 
śm. i c.r. Kurpiewskich 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 2. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMAR-
ŁYCH. 
18.00 + Janinę Blomka pp. 
WTOREK 2 Lutego 2021 
7.00 + Alinę Wronka – greg. 3. 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 3. 
10.00 + Konrada i Marcina Szem-
plińskich i zm. z rodziny. 
18.00 + Ryszarda Wiechowicz w 
20 r. śm. i zm. rodziców. 
19.30 + Marię Safaryn w 49 r. śm. 
ŚRODA 3 Lutego 2021 
7.00 + Alinę Wronka – greg. 4. 
7.00 + Stefana Rączkę w r. śmier-
ci. 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 4. 
18.00 NOWENNA DO NMP 
18.00 + Zofię Dolak pp. 

CZWARTEK 4 Lutego 2021 

7.00 O święte i liczne powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne. 

7.00 + Reginę, Ignacego, Zofię, 
Krzysztofa Zielińskich, Reginę, 
Henryka Sadowskich, zm. z ro-
dziny i dusze w czyśćcu cierpiące. 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 5 
18.00 + Alinę Wronka – greg. 5. 
PIĄTEK 5 Lutego 2021 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 6. 
7.00 + Adelę, Heronima, Tadeu-
sza Bieńkowskich. 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog.  i łaski oraz opiekę Matki 
Bożej dla Agaty w dniu imienin. 
18.00 + Alinę Wronka – greg. 6 
SOBOTA 6 Lutego 2021 
7.00 +Alinę Wronka – greg. 7. 
7.00 + Władysławę, Stefana, Ry-
szarda Możdżyńskich. 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 7 
18.00 + Jacka Bułka w 6 r. śm. 
oraz ojca Jerzego Bułka i zm. z 
rodziny Kuzków, Banaszków, 
Myślińskich, Bułków. 
18.00 + Mariannę, Konstantego 
Pawłowskich, c.r. Pawłowskich. 
NIEDZIELA 7 Lutego 2021 
7.00 W INTEMCJI ŻYWEGO 
RÓŻAŃCA. 
8.30 + Marię, Józefa Grzelaków. 
10.00 + Kazimierza w 1 r. śm., 
Alfredę, Anastazego Affek, Han-
nę Arbaszewską. 
11.30 + Alinę Wronka – greg. 8. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Joannę Nowak – greg. 8. 

31  .   I  .  2021    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Jutro ( poniedziałek ) o godz. 18.00 będzie Msza św. wspólna za zmarłych. Intencje 

można składać w zakrystii, a ich wyczytywanie rozpoczniemy o godz. 18.50. 
2. We wtorek ( 2 lutego ) święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicz-

nej. W święto Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi dzień życia konsekrowane-
go. Msze św. w tym dniu o godz. 7.00, 10.00, 18.00 i 19.30. Poświęcenie gromnic 
podczas Mszy św. Ofiary składane tego dnia na tacę przeznaczone są na zakony kon-
templacyjne. 

3. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I piątek o godz. 7.00 Msza 
św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Spowiedź rano i po południu od godz. 17.30. 
W sobotę Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 7.00. Od godz. 9.00 
kapłani udadzą się do chorych, ale tylko do tych, którzy indywidualnie o to poproszą 
i po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem. 

4. Przyszła niedziela to I Niedziela miesiąca – o godz. 17.30 zapraszamy na nabożeń-
stwo adoracyjne. 

5. Mając na uwadze panującą pandemię konieczne jest w tym roku wprowadzenie 
zmian w formie duszpasterskiego posługiwania, jakim jest kolęda. W tym trudnym 
czasie będzie się ona wyrażać w wypraszaniu mocy Bożego błogosławieństwa i 
wspólnej modlitwie. Zapraszamy was na Mszę św., która będzie ofiarowana za 
mieszkańców, których na tę Mszę św. zapraszamy i za zmarłych z ich rodzin. Na tą 
Msze św. zapraszamy w mniejszych grupach. Osoby chore i nie mogące z innych 
przyczyn w takiej Mszy św. uczestniczyć, zachęcamy do podjęcia modlitwy osobi-
stej i rodzinnej w swoim domu. Osoby, które pragną poświęcić swoje nowe mieszka-
nie lub dom, proszone są o indywidualne zgłaszanie się do kapłana, by uzgodnić 
formę takiego poświęcenia i dzień. 

W tym tygodniu na takie Msze św. zapraszamy mieszkańców następujących ulic: 
Poniedziałek ( 1 Lutego )  
Godz. 16. 30 – ul. Legionów ( cała ), Okrzei, Magistracka, Sobieskiego, Przejazd. 
Godz. 18.40 – Warszawska ( cała ). 
Środa ( 3 Lutego ) 
Godz. 16.30 – Zakroczymska ( cała ), Targowa (cała ), Daszyńskiego (cała). 
Sobota ( 30 Stycznia ) 
Godz. 10.00 – Sukienna ( cała ), Kościuszki, Wybickiego. 
Godz. 16.30 – Dodatkowa ( dla tych, którzy w tygodniu nie mogli uczestniczyć ). 
Poniedziałek ( 8 lutego ) 
Godz. 16.30 – Lotników ( cała ), Zdobywców Kosmosu, Focha. 

6. W sobotę o godz. 9.00 zbiórka dla ministrantów. 
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy wyjściu z kościoła 

bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz diecezjalny tygodnik „Idziemy”. Dziękujemy 
wam bardzo za waszą postawę i pomoc w jego nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to 
nadal. 

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


