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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) 

KONTO BANKOWE PARAFII 
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI 
79  80110008  0000  0096  6638  0001 

 

O Bogurodzico Dziewico, najdostojniejsza 
Matko Kościoła! Tobie powierzamy cały 

Kościół. Ty, którą nazywamy 
"Wspomożycielką Biskupów", chroń i 
oręduj za Pasterzami Kościoła w ich 

apostolskim posłannictwie. Opiekuj się 
wszystkimi zakonnikami i wiernymi, którzy 

wspierają ich w mozolnym trudzie. 

Ty, która z woli swego Bożego Syna, w 
momencie Jego zbawczej śmierci, zostałaś 
Matką umiłowanego Ucznia, wspomnij na 

powierzony Tobie lud chrześcijański. 
Pamiętaj o wszystkich Twych dzieciach, 

przyczyń się przed Bogiem za ich prośbami, 
zachowaj w nich silną wiarę, umocnij 

nadzieję i rozpal ich miłość. 

Spójrz łaskawym okiem na naszych braci 
odłączonych i racz nas zjednoczyć. Ty, która 

zrodziłaś Chrystusa, Pośrednika między 
Bogiem a ludźmi. 

O Świątynio Światłości, bez cienia zmazy! 
Wstawiaj się za nami do Syna Twego 
Jednorodzonego, Pośrednika naszego 

pojednania z Ojcem, by okazał miłosierdzie 
dla naszych słabości i oddalił od nas wszelką 

niezgodę, wlewając w dusze nasze radość 
miłowania. Amen. 

Modlitwa do NMP Matki Kościoła 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Dziejów Apostolskich. 
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znaj-
dowali się wszyscy razem na tym samym 
miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, 
jakby uderzenie gwałtownego wichru, i na-
pełnił cały dom, w którym przebywali. Uka-
zały się im też jakby języki ognia, które się 
rozdzielały, i na każdym z nich spoczął je-
den. I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 
tak jak im Duch pozwalał mówić. Przeby-
wali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze 
wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy 
więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i 
zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci prze-
mawiali w jego własnym języku. Pełni zdu-
mienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, 
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? 
Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny 
język ojczysty? – Partowie i Medowie, i 
Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei 
oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz 
Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które 
leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 
Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabo-
wie – słyszymy ich głoszących w naszych 
językach wielkie dzieła Boże». Oto słowo 
Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Galatów. 
Bracia: Postępujcie według ducha, a nie 
spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do 
czego innego dąży niż duch, a duch do cze-
go innego niż ciało, i stąd nie ma między 
nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co 
chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowa-
dzić duchowi, nie będziecie podlegać Pra-

wu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki 
rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuz-
danie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, 
spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczyta-
mi, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, 
hulanki i tym podobne. Co do nich zapowia-
dam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, 
którzy się takich rzeczy dopuszczają, króle-
stwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś 
Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpli-
wość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagod-
ność, opanowanie. Przeciw takim cnotom 
nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chry-
stusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego 
namiętnościami i pożądaniami. Mając życie 
od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Oto 
słowo Boże 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja 
wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który 
od Ojca pochodzi, On zaświadczy o 
Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jeste-
ście ze Mną od początku. Jeszcze wiele 
mam wam do powiedzenia, ale teraz 
znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie 
On, Duch Prawdy, doprowadzi was do 
całej prawdy. Bo nie będzie mówił od 
siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 
usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 
On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z 
mojego weźmie i wam objawi. Wszyst-
ko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego 
powiedziałem, że z mojego weźmie i 
wam objawi». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 23 Maja 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – 
greg. 20 
8.30 + Ryszarda Nesner – greg. 23. 
10.00 + Janinę, Walerię, Józefa, Je-
rzego, Sebastiana Zielińskich, Wiesła-
wę, Józefa Bojanowskich, Witolda 
Pontek. 
11.30 + Romana Figurskiego, Ma-
riannę, Jana, Stanisława Sosińskich, 
Reginę, Wincentego Ratańskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Jarosława Rowińskiego w 6 r. 
śm. i zm. z rodziny. 
PONIEDZIAŁEK 24 Maja 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – 
greg. 21 
7.00 + Andrzeja Malinowskiego, Jó-
zefę, Stefana Dąbrowskich. 
7.00 + Kazimierę, Franciszka Ka-
szyńskich. 
18.00 + Ryszarda Nesner – greg. 24 
18.00 + Jana, Leokadię Angielczyk. 
WTOREK 25 Maja 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – 
greg. 22 
7.00 + Ryszarda Nesner – greg. 25 
7.00 + Zofię, Zygmunta Godzwa, Bar-
barę, Stanisława Szczepańskich. 
18.00 + Marka Cichockiego. 
18.00 + Zdzisława, Genowefę, An-
drzeja Rydel. 
ŚRODA 26 Maja 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – 
greg. 23 
7.00 + Ryszarda Nesner – greg. 26 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. i potrzebne łaski dla ks. Roberta 
w 25 r. święceń kapłańskich. 
18.00 NOWENNA DO MNP 
18.00 + Zofię Gromadka – greg. 1 

CZWARTEK 27 Maja 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – 
greg. 24 
7.00 + Ryszarda Nesner – greg. 27 
7.00 + Zofię Gromadka – greg. 2 
18.00 + Genowefę Kozińską. 
PIĄTEK 28 Maja 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – 
greg. 25 
7.00 + Zofię Gromadka – greg. 3 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
18.00 + Ryszarda Nesner – greg. 28 
18.00 + Wandę, Antoniego Graczyk, 
zm. z rodziny Graczyków, Biernac-
kich. 
SOBOTA 29 Maja 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – 
greg. 26 
7.00 + Zofię Gromadka – greg. 4 
7.00 + Ryszarda Nesner – greg. 29 
18.00 + Zofię Magier i zm. z całej ro-
dziny. 
18.00 + Ryszarda Bonieckiego w 5 r. 
śm. oraz zm. z rodziny. 
NIEDZIELA 30 Maja 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – 
greg. 27 
8.30 + Zofię Gromadka – greg. 5 
10.00 + Feliksę, Tadeusza, Edwarda, 
Zenona Stachurskich 
11.30 + Krystynę, Weronikę, Micha-
ła, Mirosława, Stefana Gawryłowi-
czów, Balbinę, Eustachego Wiśniew-
skich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Ryszarda Nesner – greg. 30. 

23 . 05 . 2020 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiejsza niedziela Zesłania Ducha Św. kończy okres paschal-

ny. Kończy się czas spowiedzi i Komunii Wielkanocnej. Jeśli 
ktoś tego jeszcze do tej pory nie zrobił to o to prosimy i o tym 
przypominamy.. 

2. Dzisiaj przed kościołem jest przeprowadzana przez wolontariu-
szy zbiórka na rehabilitację i leczenie Maćka Antoszkiewicza. 

3. Jutro jest święto NMP Matki Kościoła. 
4. W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i 

Wiecznego Kapłana. 
5. Dnia 3 czerwca przypada Uroczystość Bożego Ciała. W związku 

z panującą sytuacją procesja Bożego Ciała podobnie jak w roku 
ubiegłym będzie na terenie przykościelnym. Procesja będzie wo-
kół kościoła i tu też będą 4 ołtarze. Wspólnoty parafialne, które 
przygotowują ołtarze na procesję prosimy o zainteresowanie się 
tą sprawą, podobnie jak w ubiegłym roku. Prosimy o przynosze-
nie płatków kwiatów do sypania w czasie procesji Bożego Ciała. 

6. Przyszła niedziela to Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 
7. Rozpoczęliśmy remont zakrystii. Trwa wymiana głównej skrzyn-

ki z elektrycznością. W związku z przepisami przeciwpożarowy-
mi usuwana jest ze ścian płyta paździeżowa, którą była wyłożona 
zakrystia. Kładziona jest też nowa część przewodów elektrycz-
nych, a ponieważ niektóre z nich były bezpośrednio pod płytami, 
zostaną one teraz wpuszczone w ścianę. Zostaną położone tynki, 
ponieważ pod płytami ich nie było i zostanie odmalowana zakry-
stia i założone nowe oświetlenie. Dziękujemy wam za zrozumie-
nie i pomoc. 

8. W sobotę o godz. 9.00 zbiórka dla ministrantów. Obecność obowiąz-
kowa. 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy wyj-
ściu z kościoła bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz diecezjalny ty-
godnik „Idziemy”. Dziękujemy wam bardzo za waszą postawę i po-
moc w jego nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to nadal. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Bogdan Galiński, Adam Żukowski, Teresa Samborska W iecz-
ny odpoczynek... 


