
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. 
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pon.—pt.: 10-12 
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zaś w wakacje tylko po południu) 
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Ave Maria, Niewiasto uboga i pokorna, bło-
gosławiona przez Najwyższego! Dziewico na-
dziei, proroctwo nowych czasów, przyłącza-
my się do Twego kantyku chwały, by celebro-
wać miłosierdzie Pana, by głosić nadejście 
Królestwa i całkowite wyzwolenie człowieka. 

Ave Maria, pokorna służebnico Pańska, chwa-
lebna Matko Chrystusa! Dziewico wierna, 
święte mieszkanie Słowa, naucz nas wytrwa-
łości w słuchaniu Słowa, uległości wobec gło-
su Ducha, uwagi na Jego apele w skrytości 
sumienia oraz na Jego przejawy w wydarze-
niach historii. 

Ave Maria, Niewiasto boleści, Matko ży-
wych! Dziewico pod Krzyżem, nowa Ewo, 
bądź naszą przewodniczką na drogach świata, 
naucz nas żyć miłością Chrystusa i szerzyć ją, 
stać w raz z Tobą pod niezliczonymi krzyża-
mi, na których Syn Twój wciąż jest krzyżowa-
ny. 

Ave Maria, Niewiasto wiary, pierwsza spo-
śród uczniów! Dziewico Matko Kościoła, po-
móż nam zawsze zdawać sprawę z nadziei, 
która jest w nas, ufając w dobroć człowieka i 
w miłość Ojca. Naucz nas budować świat od 
środka: w głębokości milczenia i modlitwy, w 
radości miłości braterskiej, w niezastąpionej 
płodności Krzyża. Święta Maryjo, Matko wie-
rzących, Pani nasza z Lourdes, módl się za 
nami. Amen. 

Modlitwa do Matki Bożej z Lourdes 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Hioba. 
Hiob przemówił w następujący sposób: 
«Czyż nie do bojowania podobny byt 
człowieka? Dni jego czyż nie są dniami 
najemnika? Jak sługa wzdycha on do 
cienia, i jak najemnik czeka na zapłatę. 
Tak moim działem miesiące nicości i 
wyznaczono mi noce udręki. Położę się, 
mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i 
wstanę? Przedłuża się wieczór, a niepo-
kój mnie syci do świtu. Dni moje lecą 
jak tkackie czółenko, i kończą się, bo 
braknie nici. Wspomnij, że dni me jak 
powiew. Ponownie oko me szczęścia nie 
zazna». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian. 
Bracia: Nie jest dla mnie powodem do 
chluby to, że głoszę Ewangelię. Świa-
dom jestem ciążącego na mnie obowiąz-
ku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił 
Ewangelii! Gdybym to czynił z własnej 
woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam 
nie z własnej woli, to tylko spełniam 
obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam 
zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc 
Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie ko-
rzystam z praw, jakie mi daje Ewange-
lia. Tak więc nie zależąc od nikogo, sta-
łem się niewolnikiem wszystkich, aby 
tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. 
Dla słabych stałem się jak słaby, by po-
zyskać słabych. Stałem się wszystkim 
dla wszystkich, żeby uratować choć nie-

których. Wszystko zaś czynię dla Ewan-
gelii, by mieć w niej swój udział. Oto 
słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka. 
Po wyjściu z synagogi Jezus przy-
szedł z Jakubem i Janem do domu 
Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś 
Szymona leżała w gorączce. Zaraz 
powiedzieli Mu o niej. On podszedł i 
podniósł ją, ująwszy za rękę, a opu-
ściła ją gorączka. I usługiwała im. Z 
nastaniem wieczora, gdy słońce za-
szło, przynosili do Niego wszystkich 
chorych i opętanych; i całe miasto 
zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu 
dotkniętych rozmaitymi chorobami i 
wiele złych duchów wyrzucił, lecz 
nie pozwalał złym duchom mówić, 
ponieważ Go znały. Nad ranem, kie-
dy jeszcze było ciemno, wstał, wy-
szedł i udał się na miejsce pustynne, 
i tam się modlił. Pośpieszył za Nim 
Szymon z towarzyszami, a gdy Go 
znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy 
Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: 
«Pójdźmy gdzie indziej, do sąsied-
nich miejscowości, abym i tam mógł 
nauczać, bo po to wyszedłem». I 
chodził po całej Galilei, nauczając w 
ich synagogach i wyrzucając złe du-
chy. Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 7 Lutego 2021 
7.00 W INTEMCJI ŻYWEGO 
RÓŻAŃCA. 
8.30 + Marię, Józefa Grzelaków. 
10.00 + Kazimierza w 1 r. śm., Al-
fredę, Anastazego Affek, Hannę 
Arbaszewską. 
11.30 + Alinę Wronka – greg. 8. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Joannę Nowak – greg. 8. 
PONIEDZIAŁEK 8 Lutego 2021 
7.00 + Alinę Wronka – greg. – 9. 
7.00 + Henrykę Szpakiewicz w 4 r. 
śm. 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 9. 
18.00 + Hieronimę Zalewską w 1 r. 
śm. 
18.00 + Kazimierza Studzińskiego 
pp. 
WTOREK 9 Lutego 2021 
7.00 + Alinę Wronka – greg. 10. 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 10. 
7.00 INTENCJA WŁASNA 
18.00 + Tadeusza Jendor w 5 r. 
śm. i zm. rodziców z obu stron. 
18.00 + Wandę Płudowską pp. 
ŚRODA 10 Lutego 2021 
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski 
dla s. Scholastyki. 
7.00 + Alinę Wronka – greg. 11. 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 11. 
18.00 NOWENNA DO NMP 
18.00 + Elżbietę Piaskowską. 
 

CZWARTEK 11 Lutego 2021 

7.00 + Ignacego, Scholastykę Zie-
lińskich i zm. z rodziny. 
7.00 + Władysława Affek w 75 r. 
śm. 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 12 
18.00 + Alinę Wronka – greg. 12. 
PIĄTEK 12 Lutego 2021 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 13. 
7.00 + Alinę Wronka – greg. 13 
7.00 + Krystynę, Stefana Wysoc-
kich. 
18.00 Dziękczynna z prośbą o Bo-
że błog. i łaski oraz opiekę Matki 
Bożej dla Małgorzaty w 19 urodzi-
ny. 
18.00 + Jadwigę Klepacką pp. 
SOBOTA 13 Lutego 2021 
7.00 +Alinę Wronka – greg. 14. 
7.00 + Stefana Przebierałę. 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 14 
18.00 + Irenę Pyrzakowską pp. 
NIEDZIELA 14 Lutego 2021 
7.00 W INTEMCJI RÓŻAŃCA 
FATIMSKIEGO. 
8.30 + Alinę Wronka – greg. 15. 
10.00 + Juliana, Halinę, Tadeusza 
Drewnowskich oraz za zm. z ro-
dziny Drewnowskich, Trzaskoma, 
Sztenke. 
11.30 + Joannę Nowak – greg. 15. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 +  

7  .   II  .  2021    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiaj o godz. 17.30 będzie nabożeństwo adoracyjne. Zapraszamy. 
2. Prosimy, aby nie przynosić do kościoła i nie kłaść na stoliku żadnych obrazków, 

książeczek i gazet. 
3. W czwartek ( 11 Lutego ) w całym Kościele będziemy obchodzić Dzień Chorych. 

Zapraszamy ludzi chorych – czy to na ciele czy na duszy, na Msze św. o godz. 
18.00. Po Mszy św. będzie nabożeństwo i udzielane będzie błogosławieństwo Lo-
urdskie Najświętszym Sakramentem. 

4. W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na chorych objętych opieką 
„Caritas” naszej Diecezji. 

5. Pragniemy przypomnieć jeszcze raz rodzicom dzieci, które przygotowują się do I 
Komunii św., że nie można pominąć w całym procesie przygotowania dziecka, for-
macji, aspektu duchowego, jakim jest udział we Mszy św. Należy pamiętać, że 
pierwszymi, którzy mają przygotować dziecko do przyjęcia Komunii św. są jego 
rodzice. To zadaniem rodziców jest zadbanie o religijną formację dziecka. Prosimy o 
uczestniczenie dzieci we Mszach św. w niedzielę ale i w mniejszych grupach – kla-
sach w ciągu tygodnia, o czym poinformują poszczególni katecheci – tak by to przy-
gotowanie mogło przebiec dobrze i by udało się przygotować dzieci do godnego 
przeżycia ich pierwszego spotkania z Jezusem Eucharystycznym. Dlatego prosimy 
was drodzy rodzice o pomoc w tym względzie i współpracę. 

6. Mając na uwadze panującą pandemię konieczne jest w tym roku wprowadzenie 
zmian w formie duszpasterskiego posługiwania, jakim jest kolęda. Zapraszamy was 
na Mszę św., która będzie ofiarowana za mieszkańców, których na tę Mszę św. za-
praszamy i za zmarłych z ich rodzin. 

W tym tygodniu na takie Msze św. zapraszamy mieszkańców następujących ulic: 
Poniedziałek ( 8 Lutego )  
Godz. 16. 30 – ul. Lotników ( cała ), Zdobywców Kosmosu, Focha. 
Wtorek ( 9 Lutego ) 
Godz. 16.30 – ul. Boh. Modlina ( parzyste ), Spacerowa ( cała ) 
Godz. 18.40 – ul. Boh. Modlina ( nieparzyste ), Sempłowskiej. 
Środa ( 10 Lutego ) 
Godz. 16.30 – Okunin ( cały ). 
Piątek ( 12 Lutego ) 
Godz. 16.30 – ul. Nowołęczna, Leśna, Sportowa ( cała ), Górska ( cała ), Segmentowa, 

Ziemowita, Śniadeckich, Skłodowskiej, Maturzystów, Inżynierska. 
Sobota ( 13 Lutego ) 
Godz. 10.00 – ul. Chemików ( cała ), Paderewskiego ( cała ), Harcerska.  
Godz. 16.30 – Dodatkowa ( dla tych, którzy w tygodniu nie mogli uczestniczyć ). 

7. W sobotę o godz. 9.00 zbiórka dla ministrantów. 
8. 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: Wanda Rudnicka, Janina Ostrowska, Roman Wiśniewski 
Wieczny odpoczynek... 


