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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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1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: 
„Zaprawdę powiadam wam: proście, a 
otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, 
pukajcie, a będzie wam otworzone”, 
wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i 
proszę o łaskę… 
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu… 
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam 
nadzieję. 

2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: 
„Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek 
prosić będziecie Ojca w imię Moje, da 
wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca 
w imię Twoje o łaskę… 
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu… 
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam 
nadzieję. 

3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: 
„Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia 
przeminą, ale Moje słowa nie przeminą”, 
wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi 
słowami proszę o łaskę… 
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu… 
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam 
nadzieję 

O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko 
jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla 
strapionych; dlatego okaż litość nad nami, 
biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, 
o którą Cię prosimy przez bolesne i 
Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej 
czułej Matki. 

Amen. 

Modlitwa do św. Ojca Pio w trudnych sprawach 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Mądrości. 
Bezbożni mówili: «Zróbmy zasadzkę na 
sprawiedliwego, bo nam niewygodny: 
sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzu-
ca nam przekraczanie Prawa, wypomina 
nam przekraczanie naszych zasad karno-
ści. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego 
słowa, wybadajmy, co będzie przy jego 
zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest sy-
nem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wy-
rwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy 
go obelgą i katuszą, by poznać jego ła-
godność i doświadczyć jego cierpliwo-
ści. Zasądźmy go na śmierć haniebną, 
bo – jak mówił – będzie ocalony». Oto 
słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Jakuba 
Apostoła. 
Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza spo-
ru, tam też bezład i wszelki występek. 
Mądrość zaś zstępująca z góry jest 
przede wszystkim czysta, dalej – 
skłonna do zgody, ustępliwa, posłusz-
na, pełna miłosierdzia i dobrych owo-
ców, wolna od względów ludzkich i 
obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości 
sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają 
pokój. Skąd się biorą wojny i skąd 
kłótnie między wami? Nie skądinąd, 
tylko z waszych żądz, które walczą w 
członkach waszych. Pożądacie, a nie 
macie, żywicie morderczą zazdrość, a 
nie możecie osiągnąć. Prowadzicie 

walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, 
gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a 
nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, 
starając się jedynie o zaspokojenie 
swych żądz. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka. 
Jezus i Jego uczniowie przemierzali 
Galileę, On jednak nie chciał, żeby 
ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem 
swoich uczniów i mówił im: «Syn 
Człowieczy będzie wydany w ręce 
ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po 
trzech dniach zmartwychwstanie». 
Oni jednak nie rozumieli tych słów, 
a bali się Go pytać. Tak przyszli do 
Kafarnaum. Gdy był już w domu, 
zapytał ich: «O czym to rozprawiali-
ście w drodze?» Lecz oni milczeli, w 
drodze bowiem posprzeczali się mię-
dzy sobą o to, kto z nich jest naj-
większy. On usiadł, przywołał Dwu-
nastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce 
być pierwszym, niech będzie ostat-
nim ze wszystkich i sługą wszyst-
kich». Potem wziął dziecko, postawił 
je przed nimi i objąwszy je ramiona-
mi, rzekł do nich: «Kto jedno z tych 
dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie 
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie 
przyjmuje Mnie, lecz Tego, który 
Mnie posłał». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 19 Września 2021 
7.00 + Barbarę Antosiewicz w 6 r. śm. 
oraz zm. z rodziny Kołpaczewskich i 
Antosiewiczów. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Janinę i Stanisława Mietek. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Krystynę Ciepielewską – greg. 
19. 
PONIEDZIAŁEK 20 Września 2021 
7.00 + Ryszarda Stolarskiego. 
7.00 + Annę Milimąka. 
7.00 + Krystynę Ciepielewską – greg. 
20. 
18.00 + Aleksandra, Leokadię, Lidię, 
Małgorzatę Fidlerów. 
18.00 + Roberta Marchwianego. 
WTOREK 21 Września 2021 
7.00 + Krystynę Ciepielewską – greg. 
21. 
7.00 O Boże błog. i łaski dla rodzeństwa 
i ich rodzin. 
7.00 O Boże błog. i łaski dla Filipa To-
maszewskiego w dniu 18 urodzin. 
18.00 Dziękczynna – błagalna w 30 r. 
ślubu Małgorzaty i Jerzego z prośbą o 
dalsze Boże błog. i potrzebne łaski. 
18.00 + Marię, Bronisława Szymań-
skich, Jana, Teofilę Jasińskich, Adama 
Streżyńskiego. 
ŚRODA 22 Września 2021 
7.00 + Krystynę Ciepielewską – greg. 
22. 
7.00 + Jana Malanowskiego ( od kate-
chistów ). 
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z 
prośbą o Boże błog. i opiekę dla Toma-
sza i Anny. 
18.00 NOWENNA DO MNP 
18.00 + Czesława Piekuta w 10 r. śm. 
CZWARTEK 23 Września 2021 

7.00 + Krystynę Ciepielewską – greg. 
23. 
7.00 + Annę Kęsicką. 
7.00 + Bogdana Eligiusza Galińskiego 
pp. 
18.00 + Łucję – Wiesławę Kwiatkowską 
i zm. z rodziny Dudzińskich. 
PIĄTEK 24 Września 2021 
7.00 + Krystynę Ciepielewską – greg. 
24. 
7.00 + Reginę Suską pp. 
7.00 + Hannę, Tadeusza, Lucynę Tobol-
czyków, Irenę, Bogusława Mazanek. 
18.00 + Hipolita, Józefa, Annę, Jadwigę 
Szatraj. 
18.00  
SOBOTA 25 Września 2021 
7.00 + Krystynę Ciepielewską – greg. 
25. 
7.00 + Ewę Kowalczyk 
7.00 Dziękcz. – błag. w intencji Krysty-
ny i Tadeusza w 50 r. ślubu. W podzię-
kowaniu za minione lata, otrzymane 
łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki 
Bożej, Boże błog. i potrzebne łaski dla 
nich, ich dzieci i wnucząt. 
18.00 + Jadwigę, Zbigniewa, Leszka 
Szyndler, Halinę, Wojciecha Szydłow-
skich. 
18.00 + Eugeniusza, Marię, Feliksa 
Krysztofiaków. 
NIEDZIELA 26 Września 2021 
7.00 + Aurelię Dziedzic. 
8.30 + Krystynę Ciepielewską – greg. 
26. 
10.00 + Mieczysława, Stanisławę Po-
wierża. 
11.30 Walerię, Jana Jaczyńskich, Hele-
nę, Leonarda Gmurczyków, Marcelego 
Trojanowskiego. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Michalinę, Klemensa Frączak, 
ich dzieci i wnuków. 

1. Dziś o godz. 19.00 w salce przy kancelarii rozpocz-
nie się cykl konferencji dla narzeczonych. 

2. Także dziś w godz. 19.00 – 21.00 zapraszamy na ad-
orację Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. 

3. Od najbliższego piątku ( 24 września ) będziemy 
przyjmować już zapisy intencji mszalnych na nowy 
rok 2022. W piątek od godz. 15.00 do 17.30. 

4. W sobotę będzie spotkanie modlitewno – muzyczne 
dla dzieci szkolnych o godz. 10.00. Zapraszamy do 
miłej zabawy i modlitwy. 

5. Także w sobotę o godz. 10.00 zbiórka dla lektorów, 
ministrantów i kandydatów. 

6. W przyszłą niedzielę 26 września będziemy przeży-
wać uroczystość odpustową ku czci Św. Michała Ar-
chanioła. Suma odpustowa z procesją o godz. 13.00. 
Zapraszamy. 

7. Próba sypania kwiatków w czasie procesji dla dzieci 
będzie w sobotę ( 25 września ) o godz. 10.00. Prosi-
my też o kwiatki do sypania w czasie procesji. 

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 bardzo za waszą postawę i pomoc 
w jego nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to nadal.  

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Ireneusz Zieliński, Henryk Więcławski, Krystyna Michnowska 
Wieczny odpoczynek... 


