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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. 

 
 
 

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 

 

Niebieski Ojcze, jestem wezwany, aby kroczyć 
w świetle Chrystusa, Twojego Syna, i aby wierzyć 
w jego mądrość. Podczas Wielkiego Postu poddaję 
się Mu coraz bardziej i staram się wierzyć w Niego 
całym moim sercem. Wkraczam na ścieżkę skruchy, 
abym w umieraniu dla siebie mógł powstać 
do nowego życia. 

Panie Jezu, Ty przepowiadałeś pokój dla grzeszne-
go świata i przyniosłeś ludzkości dar pojednania 
przez Twoje cierpienie i śmierć. Kocham Cię 
i z radością noszę imię ‘Chrześcijanin’. Ucz mnie 
iść za Twoim przykładem. Powiększaj moją wiarę, 
nadzieję i miłość, abym mógł zamieniać nienawiść 
w miłość, a konflikty w pokój. 

Kochający Odkupicielu przez Twoją mękę naucz 
mnie wypierać się siebie, umocnij mnie przeciw złu 
i niepomyślności, a przez to uczyń mnie gotowym 
do świętowania Twojego Zmartwychwstania. 
Uzdrowicielu ciała i duszy, ulecz choroby moje-
go ducha, abym mógł wzrastać w świętości 
w Twojej nieustannej trosce. Wybacz mi winy prze-
ciwko jedności Twojej rodziny; naucz mnie kochać 
tak jak Ty kochasz mnie. 

Dobry Mistrzu, naucz mnie pamiętać o godności, 
jaką mi dałeś na Chrzcie Świętym, abym żył dla 
Ciebie w każdej chwili. Daj mi serce doskonałe 
do przyjęcia Twojego zadania, abym przyniósł 
w przyszłości owoc cierpliwości. Odnów moją gor-
liwość do pracy z Tobą w budowaniu lepszego 
świata, aby moi przyjaciele mogli usłyszeć Twoją 
Dobrą Nowinę pokoju i sprawiedliwości. 

Amen. 

Modlitwa na Wielki Post 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Rodzaju. 
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego sy-
nów: «Oto Ja zawieram przymierze z 
wami i z waszym potomstwem, które po 
was będzie; z wszelką istotą żywą, która 
jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami 
domowymi i polnymi, jakie są przy was, 
ze wszystkimi, które wyszły z arki, z 
wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawie-
ram z wami przymierze, tak iż nigdy już 
nie zostanie zgładzona wodami potopu 
żadna istota żywa i już nigdy nie będzie 
potopu niszczącego ziemię». Po czym 
Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, 
które Ja zawieram z wami i każdą istotą 
żywą, jaka jest z wami, na wieczne cza-
sy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był 
znakiem przymierza między Mną a zie-
mią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią 
i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wte-
dy wspomnę na moje przymierze, które 
zawarłem z wami i z wszelką istotą ży-
wą, z każdym człowiekiem; i nie będzie 
już nigdy wód potopu na zniszczenie 
żadnego istnienia». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Piotra Apostoła. 
Najdrożsi: Chrystus raz jeden umarł za 
grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedli-
wych, aby was do Boga przyprowadzić; 
zabity wprawdzie na ciele, ale powołany 
do życia przez Ducha. W Nim poszedł 
ogłosić zbawienie nawet duchom za-
mkniętym w więzieniu, niegdyś niepo-

słusznym, gdy za dni Noego cierpliwość 
Boża naczekiwała, a budowana była 
arka, w której niewielu, to jest osiem 
dusz, zostało uratowanych przez wodę. 
Teraz również zgodnie z tym wzorem 
ratuje was ona we chrzcie nie przez ob-
mycie brudu cielesnego, ale przez zobo-
wiązanie dobrego sumienia wobec Boga 
– dzięki zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, 
gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani 
Mu zostali aniołowie i Władze, i Moce. 
Oto słowo Boże. 
 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka. 
Duch wyprowadził Jezusa na pusty-
nię. A przebywał na pustyni czter-
dzieści dni, kuszony przez Szatana, i 
był ze zwierzętami, aniołowie zaś 
Mu służyli. Gdy Jan został uwięzio-
ny, Jezus przyszedł do Galilei i głosił 
Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się 
wypełnił i bliskie jest królestwo Bo-
że. Nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię!». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 21 Lutego 2021 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 22. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Jadwigę Krysa w 30 r. śm. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Alinę Wronka – greg. 22. 
PONIEDZIAŁEK 22 Lutego 2021 
7.00 + Alinę Wronka – greg. – 23. 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 23. 
7.00 + Danielę Głowacką pp. 
18.00 + Dariusza Nowaczek w 15 
r. śm. 
18.00 + Jadwigę Jung w 1 r. śm. 
WTOREK 23 Lutego 2021 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 24. 
7.00 + Annę i Mieczysława Idzi-
kowskich. 
7.00 + Halinę, Tadeusza, Sylwe-
stra, Adama, Mirosława Biegaj. 
18.00 + Alinę Wronka – greg. 24. 
18.00 + Annę Kęsicką pp. 
ŚRODA 24 Lutego 2021 
7.00 + Alinę Wronka – greg. 25. 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 25. 
7.00 + Bogumiłę Krawczyk pp. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Zygmunta Dudzińskiego. 

CZWARTEK 25 Lutego 2021 

7.00 + Joannę Nowak – greg. 26 

7.00 + Alinę Wronka – greg. 26. 
7.00 + Stanisławę Bułka pp. 
18.00 + Mariannę Czajka w 53 r. 
śm. 
PIĄTEK 26 Lutego 2021 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 27. 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
7.00 + Mariana Urbaniaka w 5 r. 
śm., Apolonie, Aleksandra Hołyń-
skich. 
18.00 + Alinę Wronka – greg. 27 
18.00 + Stanisława Wiśniewskiego 
w 8 r. śm., za zm. rodziców Euge-
niusza i Helenę oraz Janusza 
Wronkę i Danutę Grabowską. 
SOBOTA 27 Lutego 2021 
7.00 +Alinę Wronka – greg. 28. 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 28 
7.00 + Stanisława Prokopa. 
18.00 + Kazimierza Miętka, Jani-
nę Lasocką, zm. z rodziny Szy-
mańskich, Szmitów, Miętków. 
18.00 + Irenę Jaranowską w 14 r. 
śm. 
NIEDZIELA 28 Lutego 2021 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 29. 
8.30 + Alinę Wronka – greg. 29. 
10.00 + Irenę w 22 r. śm., Włady-
sława Kołodziejczyków. 
11.30 + Józefa Marcinkiewicza w 
8 r. śm, zm. z rodziny Marcinkie-
wiczów, Rystów. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00  
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1. Dziś w godz. 19.00 – 21.00 zapraszamy na adorację 
Najświętszego Sakramentu. 

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. W piątki 
Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej są 
odprawiane: 

3. - dla dzieci o godz. 17.15 
4. - dla młodzieży i dorosłych – bezpośrednio po wie-

czornej Mszy św. ok. 18.30. 
5. Rozważanie Męki Pańskiej w nabożeństwie Gorz-

kich Żali w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.00 
6. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się 

14, 15, 16 marca. Módlmy się o owocne rekolekcje 
dla całej parafii.. 

7. W przyszłą niedzielę ( 28 lutego ) będą zbierane 
ofiary do puszek na dzieła pomocy misjom „Ad 
Gentes”. 

8. W sobotę o godz. 9.00 zbiórka dla ministrantów. 
9. 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: Alina Falacińska, Regina Szymanek, Jadwiga Porfiriew, Hila-
ry Boniecki, Mieczysław Wojtkowicz W ieczny odpoczynek... 


