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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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O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest 

nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. 

Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, 

które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Od-

daję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, 

ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do 

chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę sze-

rzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie 

dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i 

ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie 

grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym 

pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie 

więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały 

swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, 

uświadamiając sobie słabość moją, to jedno-

cześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje 

miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali 

zawczasu nieskończoną głębię Twego miło-

sierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wie-

ki. Amen.  

Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Dziejów Apostolskich. 
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszyst-
kich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał 
swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli 
wspólne. Apostołowie z wielką mocą świad-
czyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a 
wielka łaska spoczywała na wszystkich. 
Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo wła-
ściciele pól albo domów sprzedawali je i 
przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, 
i składali je u stóp apostołów. Każdemu też 
rozdzielano według potrzeby. Oto słowo 
Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana 
Apostoła 
Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest 
Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy 
miłujący Tego, który dał życie, miłuje rów-
nież tego, kto życie od Niego otrzymał. Po 
tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, 
gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego 
przykazania, albowiem miłość względem 
Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a 
przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko 
bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża 
świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwy-
ciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwy-
cięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Je-
zus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest 
Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i 
Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i 
we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch 
jest prawdą. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, 
tam gdzie przebywali uczniowie, choć 

drzwi były zamknięte z obawy przed Ży-
dami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i 
rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powie-
dziawszy, pokazał im ręce i bok. Urado-
wali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pa-
na. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój 
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam». Po tych słowach tchnął na nich 
i powiedział im: «Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są 
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 
im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z 
Dwunastu, zwany Didymos, nie był ra-
zem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni 
więc uczniowie mówili do niego: 
«Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do 
nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę 
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w 
miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w 
bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu 
dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu 
wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus 
przyszedł, choć drzwi były zamknięte, 
stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» 
Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś 
tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Pod-
nieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz 
w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i 
Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: 
«Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? 
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a 
uwierzyli». I wiele innych znaków, któ-
rych nie zapisano w tej księdze, uczynił 
Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, 
abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, 
Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli 
życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 11 Kwietnia 2021 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
8.30 + Czesławę, Stanisława Cyran-
kowskich. 
10.00 W INTENCJI AMAZONEK 
11.30 + Salomeę w 11 r. śm., Jerze-
go w 26 r. śm. Granuszewskich oraz 
zm. z rodziny Granuszewskich, Cu-
ber i Kicior. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Ryszarda, Kamilę Nesner, 
Bogumiłę Siudej. 
PONIEDZIAŁEK 12 Kwietnia 2021 
7.00 + Andrzeja Kostrzewskiego pp. 
7.00 + Ryszarda Stolarskiego pp. 
7.30 + Krystynę, Stefana Wysoc-
kich. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMAR-
ŁYCH 
18.00 + Marię Lewandowską. 
WTOREK 13 Kwietnia 2021 
7.00 + Alinę Annę Falacińską pp. 
7.00 + Reginę Szymanek pp. 
7.00  
18.00 + Stanisława Borkowskiego i 
za zmarłych z rodziny. 
18.00 +  
ŚRODA 14 Kwietnia 2021 
7.00 + Stefana, Władysławę, Ry-
szarda Możdżyńskich. 
7.00 + Hilarego Bonieckiego pp. 
7.30 + Jadwigę, Stanisława Pisz-
czyńskich. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Grzegorza Podgórskiego i 
zm. z rodziny Sadkowskich. 

CZWARTEK 15 Kwietnia 2021 
7.00 + Janinę Adamczyk i zm. ro-
dziców z obu stron. 
7.00 + Mieczysława Wojtowicza pp. 
7.00 +  
18.00 + Sławomira Jankowiaka. 
PIĄTEK 16 Kwietnia 2021 
7.00 + Wandę Kurowską. 
7.00 + Teresę Gryszpanowicz pp. 
7.00 + Marcina Bułkę pp. 
18.00 + Bogdana Jasińskiego w 19 r. 
śm. i zmarłych z rodziny. 
18.00 + Mariana Podgródek w 16 r. 
śm., Edwarda Getka w 9 r. śm. i zm. 
z rodziny Getków. 
SOBOTA 17 Kwietnia 2021 
7.00  
7.00 + Elżbietę w 1 r. śm. i Jana w 
12 r. śm. Reluga. 
7.00 O dalszą Bożą opiekę, litość i 
miłosierdzie dla Tomasza w 51 r. 
urodzin i Anny Urbaniaków. 
18.00 +  
18.00 INTRONIZACJA - Intencja 
wynagradzająca Panu Jezusowi i 
Matce Bożej za grzechy popełnione 
w naszej Ojczyźnie i w całym świe-
cie. 
NIEDZIELA 18 Kwietnia 2021 
7.00  
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 ZA PARAFIAN 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 
13.00 INTENCJA KATYŃSKA 
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i łaski dla Żanety 
i Janusza w 40 r. ślubu. 

11 . 04 . 2020 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zapra-
szamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz.15.00. 

2. Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane dziś 
na tacę przeznaczone są na dzieł miłosierdzia w naszej Die-
cezji. 

3. Jutro o godz. 19.00 spotkanie dla osób przygotowujących się 
do Bierzmowania. Obecność obowiązkowa. 

4. Za tydzień rozpoczyna się cykl konferencji przedmałżeń-
skich w niedzielę 18 kwietnia. Osoby zainteresowane zapra-
szamy po wieczornej Mszy św. na godz. 19.00. 

5. 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: Władysława Arbaszewska, Magdalena Czarnecka, Stanisław 
Rymuza W ieczny odpoczynek... 


