
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. 

 
 
 

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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Święty Andrzeju Bobolo - ukochany 
Patronie nasz - Ty, który z miłości 
do Chrystusa ofiarowałeś się Jemu 

całkowicie i w miłości tej wytrwałeś 
do końca: uproś nam łaskę Twojej 
heroicznej miłości do Boga, uproś 

nam łaskę Twojej wierności 
Chrystusowi. Chcemy tak jak Ty 
ukochać pokorną służbę naszemu 

Panu na każdy dzień, chcemy 
Twoim przykładem apostołować i 

głosić całemu światu, że Chrystus i 
dzisiaj jest z nami i z Nim zwycięży 

zło. Poprzez modlitwę i czyn, 
poprzez pracę, chorobę i cierpienie, 
w zapomnieniu o sobie, w ofiarnej 

służbie ludziom, wśród których 
żyjemy, chcemy Twoim przykładem 
budować własny kształt świętości, 
chcemy budować świętość naszego 
Narodu. Święty Andrzeju Bobolo, 
pomagaj nam w tym nieustannie. 

Amen.  

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Dziejów Apostolskich. 
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o 
wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał 
od początku aż do dnia, w którym dał pole-
cenia apostołom, których sobie wybrał przez 
Ducha Świętego, a potem został wzięty do 
nieba. Im też po swojej męce dał wiele do-
wodów, że żyje: ukazywał się im przez 
czterdzieści dni i mówił o królestwie Bo-
żym. A podczas wspólnego posiłku przyka-
zał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale ocze-
kiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej 
ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale 
wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem 
Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, 
czy w tym czasie przywrócisz królestwo 
Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to 
rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec usta-
lił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi 
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie 
moimi świadkami w Jeruzalem i w całej 
Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». Po 
tych słowach uniósł się w ich obecności w 
górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kie-
dy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak 
wstępował do nieba, przystąpili do nich 
dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 
«Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpa-
trujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od 
was do nieba, przyjdzie tak samo, jak wi-
dzieliście Go wstępującego do nieba». Oto 
słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Efezjan. 
Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, 
abyście postępowali w sposób godny powo-
łania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą 

pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc 
siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zacho-
wać jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest 
pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też 
zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką 
daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna 
wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec 
wszystkich, który jest i działa ponad wszyst-
kimi, przez wszystkich i we wszystkich. 
Każdemu zaś z nas została dana łaska we-
dług miary daru Chrystusowego. On też 
ustanowił jednych apostołami, innych proro-
kami, innych ewangelistami, innych paste-
rzami i nauczycielami, aby przysposobili 
świętych do wykonywania posługi dla budo-
wania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy 
wszyscy razem do jedności wiary i pełnego 
poznania Syna Bożego, do człowieka dosko-
nałego, do miary wielkości według Pełni 
Chrystusa. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Marka. 
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział 
do nich: «Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto 
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawio-
ny; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te 
zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy 
uwierzą: w imię moje złe duchy będą wy-
rzucać, nowymi językami mówić będą; węże 
brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wy-
pili, nie będzie im szkodzić. Na chorych 
ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie». Po 
rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do 
nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś 
poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan 
współdziałał z nimi i potwierdzał naukę 
znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo 
Pańskie. 



NIEDZIELA 16 Maja 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – greg. 
13 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Krzysztofa Franiewskiego w 23 
r. śm. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Ryszarda Nesner – greg. 16. 
PONIEDZIAŁEK 17 Maja 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – greg. 
14 
7.00 + Ryszarda Nesner – greg. 17 
7.00 + Mariannę, Wiktora, Edwarda 
Malickich i zm. z rodziny. 
18.00 Intencja Wynagradzająca Najśw. 
Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu 
Sercu Maryi za znieważanie dni świę-
tych, dobrowolne opuszczanie Mszy 
Świętej i niegodne przyjmowanie Ko-
munii Świętej. 
18.00 + Sławomira Jankowiaka. 
WTOREK 18 Maja 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – greg. 
15 
7.00 + Zofię Jastrzębską i zm. z rodziny. 
7.00 + Czesława Jaczyńskiego i jego ro-
dziców Jana i Walerię oraz teściów He-
lenę, Leonarda Gmurczyk, Marcela 
Trojanowskiego. 
18.00 + Ryszarda Nesner – greg. 18 
18.00 + Mieczysława, Halinę Wiśniew-
skich, zm. z rodziny Wiśniewskich i Ko-
walików 
ŚRODA 19 Maja 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – greg. 
16 
7.00 + Kazimierza Motak pp. 
7.00 + Apolonię, Aleksandra Hołyń-
skich, Mariana Urbaniaka, Józefa Bar-
tosiaka. 
18.00 NOWENNA DO MNP 
18.00 + Ryszarda Nesner – greg. 19 

CZWARTEK 20 Maja 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – greg. 
17 
7.00 + Feliksę, Mieczysława, Karolinę 
Stanisława Dudek oraz zm. z rodziny. 
7.00 +  
18.00 + Ryszarda Nesner – greg. 20 
PIĄTEK 21 Maja 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – greg. 
18 
7.00 + Ryszarda Nesner – greg. 21 
7.00 + Krystynę Ogórek w 2 r. śm. i zm. 
z rodziny Getlerów i Ogórków. 
18.00 + Jana w 38 r. śm., Irenę Młynar-
skich, Feliksa Frączyka. 
18.00 +  
SOBOTA 22 Maja 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – greg. 
19 
7.00 + Aleksandra w 18 r. śm., Stanisła-
wę i Alinę Biernackich, Bogusławę 
Mróz, zm. z rodziny Biernackich, Kaj-
mów, Jabłońskich. 
7.00 +  
18.00 + Ryszarda Nesner – greg. 22. 
18.00 + Kazimierza Miętek w 7 r. śm., 
Janinę Lasocką, zm. z rodziny Szymań-
skich, Szmitów i Miętków. 
NIEDZIELA 23 Maja 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – greg. 
20 
8.30 + Ryszarda Nesner – greg. 23. 
10.00 + Janinę, Walerię, Józefa, Jerzego, 
Sebastiana Zielińskich, Wiesławę, Józe-
fa Bojanowskich, Witolda Pontek. 
11.30 + Romana Figurskiego, Mariannę, 
Jana, Stanisława Sosińskich, Reginę, 
Wincentego Ratańskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Jarosława Rowińskiego w 6 r. 
śm. i zm. z rodziny. 

16 . 05 . 2020 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W godz. 
19.00 – 21.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakra-
mentu. 

2. Trwa nowenna do Ducha Św. przed Uroczystością Zesłania 
Ducha Św. 

3. Jutro ( poniedziałek ) Uroczystość św. Andrzeja Boboli, ka-
płana i męczennika, patrona Polski i Metropolii Warszaw-
skiej. 

4. W sobotę po wieczornej Mszy św. i nabożeństwie majowym 
będzie czas i okazja do modlitwy, czuwania i błagania Boga 
o potrzebne dary w Wigilię Zesłania Ducha Św. Będzie wy-
stawienie wystawiony Najśw. Sakrament i ta modlitwa trwać 
będzie do godz. 21.00. 

5. W najbliższą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Du-
cha św. Przypominamy, że niedziela ta kończy okres Wielka-
nocny. Kończy się również czas spowiedzi i Komunii św. 
wielkanocnej. Przypominamy to tym, którzy jeszcze nie byli 
u spowiedzi wielkanocnej, także dzieciom i młodzieży. 

6. Także w najbliższą niedzielę przed kościołem będzie prze-
prowadzona przez wolontariuszy zbiórka na rehabilitację i 
leczenie Maćka Antoszkiewicza. Szczegóły w gablocie. 

7. W sobotę o godz. 9.00 zbiórka dla ministrantów. Obecność 
obowiązkowa. 

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

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Jan Pawlak, Tadeusz Barbucha, Hanna Sosińska, Jan Mala-
nowski, Elżbieta Zembrzuska—Piekarek W ieczny odpoczynek... 


