
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) 

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

 

 

Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony 
w Najświętszym Sakramencie. 

Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk 
Twoich, w których mi się ukazuje tyle 

mądrości, dobroci i miłosierdzia, o Panie, 
rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a ono mi 
mówi o piękności Twojej, choć są tylko 

słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta 
Piękności. Choć ukryłeś i utaiłeś 

piękność Swoją, oko moje oświecone 
wiarą dosięga Ciebie i dusza moja 

poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe 
dobro i serce moje całe tonie w modlitwie 
uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja 
dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą – 
miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika 
pomiędzy nami przepaść, która dzieli 
Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z 
Tobą o Panie, to rozkosz dla mojego 

serca, w Tobie znajduję wszystko, czego 
serce moje zapragnąć może. Tu światło 

Twoje oświeca mój umysł i czyni go 
zdolnym do coraz głębszego poznawania 
Ciebie. Tu na serce moje spływają łask 
strumienie, tu dusza moja czerpie życie 

wiekuiste. Amen.  

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Powtórzonego 
Prawa. 
Mojżesz tak powiedział do ludu: 
«Zapytaj dawnych czasów, które by-
ły przed tobą, zaczynając od dnia, w 
którym Bóg stworzył człowieka na 
ziemi, zapytaj od jednego krańca nie-
bios do drugiego, czy nastąpiło tak 
wielkie wydarzenie jak to lub czy 
słyszano o czymś podobnym? Czy 
słyszał jakiś naród głos Boży z 
ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał ży-
wy? Czy usiłował Bóg przyjść i wy-
brać sobie jeden naród spośród in-
nych narodów przez doświadczenia, 
znaki, cuda i wojny, ręką mocną i 
wyciągniętym ramieniem, dziełami 
przerażającymi, jak to wszystko, co 
tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egip-
cie na twoich oczach? Poznaj dzisiaj 
i rozważ w swym sercu, że Pan jest 
Bogiem, a na niebie wysoko i na zie-
mi nisko nie ma innego. Strzeż Jego 
praw i nakazów, które ja dziś pole-
cam tobie wypełniać; by dobrze ci 
się wiodło i twym synom po tobie; 
byś przedłużył swe dni na ziemi, któ-
rą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój». 
Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Rzymian. 

Bracia: Wszyscy ci, których prowa-
dzi Duch Boży, są synami Bożymi. 
Nie otrzymaliście przecież ducha 
niewoli, by się znowu pogrążyć w 
bojaźni, ale otrzymaliście Ducha 
przybrania za synów, w którym mo-
żemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam 
Duch wspiera swym świadectwem 
naszego ducha, że jesteśmy dziećmi 
Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, 
to i dziedzicami: dziedzicami Boga, 
a współdziedzicami Chrystusa; skoro 
wspólnie z Nim cierpimy, to po to, 
by wspólnie mieć udział w chwale. 
Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza. 
Jedenastu uczniów udało się do Gali-
lei, na górę, tam gdzie Jezus im pole-
cił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu po-
kłon. Niektórzy jednak wątpili. Wte-
dy Jezus podszedł do nich i przemó-
wił tymi słowami: «Dana Mi jest 
wszelka władza w niebie i na ziemi. 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ucz-
cie je zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem. A oto Ja jestem z 
wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata». Oto słowo Pań-
skie. 



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. 
PONIEDZIAŁEK 31 Maja 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – 
greg. 28 
7.00 + Walentynę, Władysława, Mar-
ka Zwierzchowskich. 
7.00 + Janinę, Aleksandrę, Francisz-
ka, Mirosława Nerc. 
18.00 + Zofię Gromadka – greg. 6 
18.00 + Roberta Marchwianego. 
WTOREK 1 Czerwca 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – 
greg. 29 
7.00 + Zofię Gromadka – greg. 7 
7.00 + Tadeusza Biegaj – greg. 1 
18.00 + Marię Sobkowicz w 1 r. śm. 
18.00 + Alfonsa Zawadzkiego, Geno-
wefę, Piotra, Mariusza, Antoniego 
Wrona. 
ŚRODA 2 Czerwca 2021 
7.00 + Mieczysława Podłuckiego – 
greg. 30 
7.00 + Tadeusza Biegaj – greg. 2. 
7.00 + Zdzisława Chylińskiego w 3 r. 
śm. 
18.00 NOWENNA DO MNP 
18.00 + Zofię Gromadka – greg. 8 
 

CZWARTEK 3 Czerwca 2021 
7.00 O liczne i święte powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne. 
7.00 + Tadeusza Biegaj – greg. 3 
8.30 + Zofię Gromadka – greg. 9 
10.00 + Tadeusza w 5 r., Tomasza 
Moskwa. 
11.30 ZA PARAFIAN 
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. i łaski dla Violetty i Jacka God-
lewskich z okazji 15 r. ślubu oraz 50 
urodzin. 
PIĄTEK 4 Czerwca 2021 
7.00 + Tadeusz Biegaj – greg. 4 
7.00 + Zofię Gromadka – greg. 10 
7.00 + Tadeusza, Stanisławę, Stanisła-
wa Piaseckich, Helenę, Władysława 
Bańka. 
18.00 O Boże błog. w 23 r. urodzin 
dla Ani, o potrzebne łaski, wzrastanie 
w miłości do Boga i ludzi. 
SOBOTA 5 Czerwca 2021 
7.00 + Jerzego, Piotra, Wiktorię Faj-
fer, Teresę Markowską. 
7.00 + Sabine, Henryka Polkowskich. 
7.00 Dziękczynno – błoagalna za Mo-
nikę i Bartka w 17 r. ślubu, o Boże 
błog. dla nich i Ali i Oliwki. 
18.00 + Zofię Gromadka – greg. 11 
18.00 + Tadeusz Biegaj – greg. 5 
NIEDZIELA 6 Czerwca 2021 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO 
RÓZAŃCA 
7.00 + Tadeusza Biegaj – greg. 6 
8.30 + Janinę Własiuk. 
10.00 + Andrzeja Malinowskiego w 4 
r. śm. 
11.30 +  
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Zofię Gromadka – greg. 12 

30 . 05 . 2020 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś Uroczystość Trójcy Najświętszej. 
2. Od wtorku rozpoczyna się miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w niedziele o godz. 17.15, a w dni powszednie po 
wieczornej Mszy św. 

3. W czwartek ( 3 czerwca ) Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 
10.00, 11.30 ( po tej mszy św. będzie procesja do 4 ołtarzy ). Wieczorna Msza św. o 
godz. 18.00. Nabożeństwo czerwcowe tego dnia o godz. 17.15. W związku z panującą 
sytuacją procesja Bożego Ciała podobnie jak w roku ubiegłym będzie na terenie przy-
kościelnym i tu też będą 4 ołtarze. Wspólnoty parafialne, które przygotowują ołtarze 
na procesję zapraszamy po banery. Po procesji Bożego Ciała będzie miało miejsce 
wystawienie Najśw. Sakramentu – ta możliwość adoracji będzie trwała do godz. 17.15 
– do nabożeństwa czerwcowego. 

4. Od piątku będziemy obchodzić oktawę Bożego Ciała. Nabożeństwa czerwcowe będą 
odprawiane z procesją eucharystyczną. 

5. Zapraszamy dziewczynki, które chciałyby sypać kwiatki w czasie procesji Bożego 
Ciała, aby były w kościele w czwartek już o godz. 11.15. 

6. W tym tygodniu będziemy przeżywać I piątek i sobotę miesiąca. W I piątek Msza św. 
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz. 7.00. Spowiedź rano i po południu od godz. 17.30. 
Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi w I sobotę miesiąca o godz. 7.00. Od godz. 
9.00 kapłani udadzą się do chorych, ale tylko do tych, którzy indywidualnie o to po-
proszą i po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem. 

7. Złożyliśmy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismo o pozwolenie na pro-
wadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w Starym Kościele. Otrzymaliśmy 
już zgodę Konserwatora na prowadzenie tych prac. W obecnej sytuacji parafia nie jest 
w stanie we własnym zakresie prowadzić takich prac, będziemy występować o przy-
znanie nam takich środków przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków. Kolej-
nym etapem będzie przygotowanie projektów instalacji elektrycznej w Starym Koście-
le oraz projektu ocieplenia poddasza Starego Kościoła, a następnie złożenie ich do 
Konserwatora celem uzyskania zgody na ich realizację, by móc te prace wykonać ra-
zem przy okazji przeprowadzania prac związanych z remontem sufitu w Starym Ko-
ściele. Pragniemy też poinformować, że mieliśmy kontrolę z Wojewódzkiego Urzędu 
Konserwatora Zabytków w Warszawie – odnośnie zabytków ze Starego Kościoła – 
czy są wszystkie zabytki, czy są należycie przechowywane i właściwie zabezpieczone. 
W czasie kontroli nie stwierdzono żadnych braków ani żadnych nieprawidłowości. 

8. W przyszłą niedzielę ofiary zbierane do puszek będą przeznaczone na budowę Kościo-
ła Opatrzności Bożej w Warszawie. 

9. Burmistrz Miasta przypomina, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań i zachęca mieszkańców do udziału w nim. Szczegóły w gablocie. 

10. 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: Michał Znarowski, Janina Michalina Malarowska W ieczny 
odpoczynek... 


