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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 
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05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
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tel. 022/775 23 32 
e-mail:  
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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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Tobie Chrystusie składam hołd 
wdzięczności za wszystko, co z 

miłującego serca uczyniłeś. 
Polecam się Twemu Sercu, 

oddając się całkowicie do Twojej 
dyspozycji. Ofiaruję więc 

wszystkie swoje cierpienia, 
niewygody, upokorzenia, oraz 

wszystkie swoje dobre uczynki i 
modlitwy. Proszę, aby wszelkie 
moje ofiary, były przyjęte jako 

wynagrodzenie za grzechy tych, 
którzy ducha prawości i pokuty 
zatracili. To, co ofiaruję, niech 

będzie przeciwwagą dla zniewag, 
które ranią Twoje Serce. Ty Boże 
wiesz, co jest ukryte w głębiach 

mojego serca, znasz moje 
pragnienia. Proszę Cię o łaskę 

wytrwania w tym co dobre. 
Dopomóż mi, aby moje codzienne 

życie było świadectwem 
ofiarowania się Tobie.  

Akt poświęcenia się Sercu Jezusowemu 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z 
drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: 
«Gdzie jesteś?» On odpowiedział: «Usłyszałem 
Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo 
jestem nagi, i ukryłem się». Rzekł Bóg: «Któż ci 
powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z 
drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» Mężczy-
zna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś 
przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zja-
dłem». Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: 
«Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowie-
działa: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». Wtedy Pan 
Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź 
przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i 
dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał i proch 
będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. 
Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a nie-
wiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo 
jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w 
piętę». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian. Bracia: Mamy tego sa-
mego ducha wiary, według którego napisano: 
«Uwierzyłem, dlatego przemówiłem», my także 
wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, 
który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci 
życie także nam i stawi nas przed sobą razem z 
wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska, 
obfitująca we wdzięczność wielu, pomnażała się 
Bogu na chwałę. Dlatego to nie poddajemy się 
zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz czło-
wiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest we-
wnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie 
bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują 
bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy 
się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, 
co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, prze-
mija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wie-
my bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przy-
bytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli 
mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, 
lecz wiecznie trwały w niebie. Oto słowo Boże. 

EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Marka. 
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do do-
mu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet 
posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego 
bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. 
Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». 
A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozo-
limy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą wład-
cy złych duchów wyrzuca złe duchy». Wte-
dy przywołał ich do siebie i mówił im w 
przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzu-
cać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest we-
wnętrznie skłócone, takie królestwo nie mo-
że się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest 
skłócony, to taki dom nie będzie mógł się 
ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw 
sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się 
ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może 
wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagra-
bić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i do-
piero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, 
powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluź-
nierstwa, których by się ludzie dopuścili, 
będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluź-
nił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie 
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grze-
chu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma du-
cha nieczystego». Tymczasem nadeszła Jego 
Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po 
Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi sie-
dział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: 
«Oto Twoja Matka i bracia na dworze szu-
kają Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest 
moją matką i którzy są moimi braćmi?» I 
spoglądając na siedzących dokoła Niego, 
rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto 
pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i 
matką». Oto słowo Pańskie. 



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 + Jerzego Celińskiego w 7 r. 
św. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Zofię Gromadka – greg. 12 
PONIEDZIAŁEK 7 Czerwca 2021 
7.00 + Zofię Gromadka – greg. 13 
7.00 + Tadeusza Biegaj – greg. 7 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMAR-
ŁYCH 
18.00 + Rafała i Mariusza Wiśniow-
skich. 
WTOREK 8 Czerwca 2021 
7.00 + Mariannę, Bolesława, Bene-
dykta Kondej, Klarę, Szczepana, Te-
resę, Zofię Kisiel, Jana, Leokadię 
Stankiewicz. 
7.00 + Zofię Gromadka – greg. 14 
7.00 + Tadeusza Biegaj – greg. 8 
18.00 + Wiesława Bartosiewicza i zm. 
z rodziny oraz dziadków z obu stron. 
18.00 + Tomasza Rostek, Michała, 
Elżbietę Rybińskich. 
ŚRODA 9 Czerwca 2021 
7.00 + Jerzego w 6 r. śm., Janinę, Ste-
fana Witkowskich. 
7.00 + Tadeusza Biegaj – greg. 9 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. i potrzebne łaski dla ks. An-
drzeja w 20 r. święceń kapłańskich. 
18.00 NOWENNA DO MNP 
18.00 + Zofię Gromadka – greg. 15 

CZWARTEK 10 Czerwca 2021 

7.00 + Eugeniusza w 32 r. śm., Jerze-
go Podłuckich. 
7.00 + Tadeusza Biegaj – greg. 10 
7.00 + Zofię Gromadka – greg. 16 
18.00 + Czesława, Walerię, Jana Ja-
czyńskich, Helenę, Leonarda Gmur-
czyk, Marcelego Trojanowskiego. 
PIĄTEK 11 Czerwca 2021 
7.00 + Zofię Gromadka – greg. 17 
7.00 + Krystynę, Stefana Wysockich. 
7.00 + Janusza Ciejkę i zm. z rodzi-
ny. 
18.00 + Tadeusz Biegaj – greg. 11 
18.00  
SOBOTA 12 Czerwca 2021 
7.00 + Zofię Gromadka – greg. 18 
7.00 + Tadeusz Biegaj – greg. 12 
7.00 + Kazimierza, Stanisławę Bekal-
skich i zm. z całej rodziny oraz Jana 
Lewandowskiego i jego rodziców Ire-
nę i Zygmunta. 
18.00 +  
18.00 +  
NIEDZIELA 13 Czerwca 2021 
7.00 W INTENCJI RÓZAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
7.00 + Tadeusza Biegaj – greg. 13 
8.30 + Zofię Gromadka – greg. 19 
10.00 Dziękczynna za 450 lat istnie-
nia Zgromadzenia Sióstr św. Kata-
rzyny z prośbą o nowe powołania 
oraz o Boże błog. i światło Ducha 
Świętego dla Sióstr. 
11.30 + Janinę w 17 r. śm., Tadeusza, 
Franciszka i zm. z rodziny Sokolnic-
kich, Rykaczewskich, Zawackich, 
Marka Krzyżańskiego, Stefana Bacę. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Henrykę, Kazimierza Orze-
szyna. 

1. Zbierane są dzisiaj ofiary do puszek na budowę Świątyni Opatrzno-
ści Bożej. 

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

3. W najbliższą środę przypada 20 r. święceń kapłańskich ks. Andrze-
ja. Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi życzymy obfitości Bożych 
darów na dalsze lata służby Bogu i ludziom. Msza św. w intencji 
ks. Andrzeja będzie w najbliższą środę o godz. 7.00 rano. Zaprasza-
my. 

4. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała – błogosławieństwo 
wianków. 

5. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze św. 
o godz. 7.00 i 18.00. Podczas nabożeństwa czerwcowego odmówi-
my akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu. Za publiczne odmówie-
nie tego aktu w tym dniu można zyskać odpust zupełny. Jest to 
dzień modlitw o świętość kapłanów. W piątek z racji uroczystości 
nie obowiązuje post. W tym dniu zawierzymy się również Sercu 
Jezusowemu. 

6. W sobotę przypada Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. 
7. W przyszła niedzielę 13 czerwca o godz. 10.00 będzie Msza św. w 

czasie, której będziemy prosić Boga i dziękować Mu za łaski w 450 
r. działalności Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. 

8. Również w przyszłą niedzielę o godz. 18.00 w bazylice Serca Jezu-
sowego w Warszawie ks. bp Romuald Kamiński odprawi uroczystą 
Mszę św. Będzie to nasze warszawsko – praskie uwielbienie Serca 
Jezusowego. W tym samym czasie tj. o godz. 18.00 i u nas będzie 
sprawowana Msza św. w tej samej intencji w łączności z ks. Bisku-
pem. Zapraszamy. 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy 
wyjściu z kościoła bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz diecezjal-
ny tygodnik „Idziemy”. Dziękujemy wam bardzo za waszą postawę 
i pomoc w jego nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to nadal. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Regina Suska W ieczny odpoczynek... 


