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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; 
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Książę niezłomny, święty Kazimierzu, 
Królewski synu i chlubo ojczyzny, 
Jesteś jak gwiazda, która zajaśniała 
Nad naszą ziemią. 

Żyjąc na świecie, ale nie dla świata, 
Wybrałeś drogę pokornej miłości 
Wiedząc, że tylko w Bogu jest wesele 
I pełnia szczęścia. 

Jakże jest trudno wzgardzić zaszczytami 
I w głębi serca pozostać ubogim; 
Jakże niełatwo wśród młodości pokus 
Zachować czystość! 

Naucz nas, książę, szukać woli Pana 
I czułą matkę znajdować w Maryi; 
Ona niech raczy oba twe narody 
Ogarnąć płaszczem. 

Módl się za nami, święty królewiczu, 
Bo chcemy z tobą w niebieskiej ojczyźnie 
Pieśnią wdzięczności wielbić Boga w Trójcy 
Przez wszystkie wieki. Amen. 

Modlitwa do św. Kazimierza  

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Rodzaju. 
Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do 
niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowie-
dział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź 
twego syna jedynego, którego miłujesz, Iza-
aka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofie-
rze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę». 
A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg 
wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, 
ułożył na nim drwa i związawszy syna swe-
go, Izaaka, położył go na tych drwach na 
ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po 
nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł 
Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: 
«Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto 
jestem ». Anioł powiedział mu: «Nie podnoś 
ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! 
Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie 
odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». 
Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spo-
strzegł barana uwikłanego rogami w zaro-
ślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w 
ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po 
czym Anioł Pański przemówił głośno z nie-
ba do Abrahama po raz drugi: «Przysięgam 
na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś 
to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedyne-
go, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo 
tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarn-
ka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie 
twoi zdobędą warownie swych nieprzyja-
ciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie ży-
czyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem 
twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś 
mego rozkazu». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Rzymian. 

Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko 
nam? On, który nawet własnego Syna nie 
oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, 
jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego 
nam nie darować? Któż może wystąpić z 
oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wy-
brał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż 
może wydać wyrok potępienia? Czy Chry-
stus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co 
więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy 
Boga i przyczynia się za nami? Oto słowo 
Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Marka. 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i 
zaprowadził ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił wobec nich. 
Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak 
żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. 
I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do 
Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, 
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie 
wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli 
przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający 
ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest 
mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I 
zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już 
nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezu-
sa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co wi-
dzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie 
z martwych. Zachowali to polecenie, rozpra-
wiając tylko między sobą, co znaczy 
„powstać z martwych”. Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 28 Lutego 2021 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 29. 
8.30 + Alinę Wronka – greg. 29. 
10.00 + Irenę w 22 r. śm., Władysława 
Kołodziejczyków. 
11.30 + Józefa Marcinkiewicza w 8 r. 
śm, zm. z rodziny Marcinkiewiczów, 
Rystów. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Ewę Zielińską w 3 r. śm., Cecy-
lię, Kazimierza Ciupa. 
PONIEDZIAŁEK 1 Marca 2021 
7.00 + Alinę Wronka – greg. – 30. 
7.00 + Joannę Nowak – greg. 30. 
7.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 1. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH. 
18.00 + Czesława Jaczyńskiego w 1 r. 
śm., zm. jego rodziców Jana i Walerię 
oraz teściów Helenę, Leonarda Gmur-
czyk, Marcela Trojanowskiego. 
WTOREK 2 Marca 2021 
7.00 + Jerzego Rakowskiego w 27 r. śm. 
7.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 2. 
7.00 + Mieczysława w 13 r. śm., Leona, 
Władysławę Spodek, Waldemara To-
bolczyka, Wiktorię Skibińską, Jana Ce-
giełkę, Zofię, Franciszka Lewandow-
skich, Irenę Matuszewską, Janinę Pan-
kiewicz. 
18.00 + Jolantę, Jana Stasiczak, Helenę, 
Barbarę, Janinę, Ignacego i Mieczysła-
wa Stryjek. 
18.00 + Helenę Kowalską. 
ŚRODA 3 Marca 2021 
7.00 + Teofila, Mariannę Grzyb i ich 
rodziców. 
7.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 3. 
7.00 + Szczepana, Klarę, Teresę, Zofię 
Kisiel, Mariannę, Bolesława Kondej, 
Jana, Leokadię Stankiewicz. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Władysławę, Leona, Danielę 
Wojciechowskich. 

CZWARTEK 4 Marca 2021 

7.00 O liczne i święte powołania kapłań-
skie, zakonne i misyjne. 
7.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 4. 
7.00 + Kazimierza Stafińskiego w 21 r. 
śm., zm. jego rodziców i rodzeństwo. 
18.00 + Andrzeja Drwęckiego w 11 r. 
śm., Mariannę, Lucjana, Mariana Buł-
ka, Danutę Stodolną. 
PIĄTEK 5 Marca 2021 
7.00 + Wiesława Bartosiewicza w 23 r. 
śm., Józefa Drzazgowskiego i zm. z całej 
rodziny. 
7.00 + Zdzisława, Ryszarda, Józefa, 
Ewę, Andrzeja Stańkowskich. 
7.00 + Kazimierza, Halinę Sączała. 
18.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 
5. 
SOBOTA 6 Marca 2021 
7.00 +Waldemara w 11 r. śm., Stanisła-
wę, Bolesława Kierzkowskich, Janinę, 
Kazimierza Borkowskich. 
7.00 + Władysławę, Franciszka i Jacka 
Capiga i zm. z rodziny. 
7.00 + Irenę w 5 r. śm., Kazimierza, 
Barbarę Wiechowicz. 
18.00 + Kamila Potępę w 3 r. śm. 
18.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 
6. 
NIEDZIELA 7 Marca 2021 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃ-
CA 
7.00 + Ks. Tadeusza Armijaka – greg. 7. 
8.30 + Kazimierę Rocką i zm. z rodziny 
Rockich. 
10.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog., potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla Marii w 80 urodziny. 
11.30 + Stanisława Gac w 6 r. śm. i zm. 
z rodziny Mikosów i Gaców. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00  

 
28  .   II  .  2021    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 

1. Zbierane są dziś ofiary do puszek na dzieła pomocy misjom 
„Ad Gentes”. 

2. Jutro ( poniedziałek ) o godz. 18.00 będzie Msza św. wspól-
na za zmarłych. Intencje można składać w zakrystii, a ich 
wyczytywanie rozpoczniemy o godz. 17.50. 

3. W czwartek przypada święto św. Kazimierza. 
4. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I 

piątek o godz. 7.00 Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Je-
zusa. 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 wcześniej-
szym umówieniu się z kapłanem. 

5. Sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia nam obecnie ko-
rzystanie z wody święconej w kropielnicach. Aby to zmienić 
pragniemy zakupić kropielnicę bezdotykową. Zwracamy się 
zatem do was z prośbą, aby osoby, które chciałyby wesprzeć 
ten zakup finansowo o zgłaszanie się do zakrystii bądź też 
do kancelarii. Każda pomoc się przyda. Z góry dziękujemy.  

6. 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 bar-
dzo za waszą postawę i pomoc w jego nabywaniu. Prosimy 
was, czyńcie to nadal. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Teresa Gryszpanowicz, Marcin Bułka W ieczny odpoczynek... 


