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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.:   16-17:30 
 
(bez czw., sob. oraz uroczystości 
i świąt - kościelnych i państwowych;) 

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

 

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, których 
Bóg dał naszym czasom za patronów i 
orędowników w codziennych naszych 
potrzebach, przychodzimy do Was, aby prosić o 
wstawiennictwo u Boga, którego ukochali 
bezgranicznie  w całym swoim życiu a 
zwłaszcza w godzinie męczeństwa. 

Wy, którzyście własną krwią przypieczętowali 
przymierze miłości z Chrystusem i Jego 
Kościołem, uproście nam u Boga łaskę żywej 
wiary, niegasnącej nadziei i żarliwej miłości. 
Niech przykład waszego męstwa w wierze i 
oddania Chrystusowi i Jego Kościołowi pobudza 
nas do lepszego życia. 

Potężni nasi Orędownicy i Patroni przyjmijcie 
naszą modlitwę i uproście nam przed Bożym 
majestatem to, o co sami nie ośmielamy się 
Boga prosić. Sprawcie też, abyśmy wpatrzeni w 
przykład niezłomnej wierności Bogu, rozpalili 
nasze serce pragnieniem wiernego kroczenia 
drogą Jego przykazań.  Opiekujcie się nami nie 
tylko teraz, ale i w godzinie naszej śmierci. 
Amen. 

Błogosławieni Męczennicy Podlascy – módlcie się za nami! 

Modlitwa do bł. Męczenników Podlaskich 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 

 

Konto Bankowe na Remont Starego Kościoła 
Par. Rzym-Kat. Św. Michała Arch. 
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Z dopiskiem „Na remont Starego Kościoła” 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Nehemiasza. Kapłan 
Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadze-
nie, w którym uczestniczyli przede wszyst-
kim mężczyźni, lecz także kobiety oraz 
wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I 
czytał z tej księgi, zwrócony do placu znaj-
dującego się przed Bramą Wodną, od rana 
aż do południa przed mężczyznami, kobieta-
mi i tymi, którzy mogli rozumieć; a uszy 
całego ludu były zwrócone ku księdze Pra-
wa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym 
podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. 
Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego 
ludu – znajdował się bowiem wyżej niż cały 
lud; a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I 
Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, 
a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: 
«Amen! Amen!» Potem oddali pokłon i pa-
dli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. 
Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bo-
żego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak 
że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, 
to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz 
Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, 
rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest po-
święcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie 
smutni i nie płaczcie!» Cały lud bowiem 
płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł 
im Nehemiasz: «Idźcie, spożywajcie potra-
wy świąteczne i pijcie słodkie napoje, poślij-
cie też porcje temu, który nic gotowego nie 
ma: albowiem poświęcony jest ten dzień 
Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, 
gdyż radość w Panu jest waszą ostoją». Oto 
słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian. Bracia: Podobnie 
jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu 

członków, a wszystkie członki ciała, mimo 
iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest 
i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym 
Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić 
jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 
niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostali-
śmy napojeni jednym Duchem. Ciało bo-
wiem to nie jeden członek, lecz liczne człon-
ki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i 
poszczególnymi Jego członkami. Oto słowo Boże. 

EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. 
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o 
zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, 
tak jak nam je przekazali ci, którzy od po-
czątku byli naocznymi świadkami i sługami 
słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać do-
kładnie wszystko od pierwszych chwil i 
opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się 
mógł przekonać o całkowitej pewności na-
uk, których ci udzielono. W owym czasie: 
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a 
wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. 
On zaś nauczał w ich synagogach, wysła-
wiany przez wszystkich. Przyszedł również 
do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień 
szabatu udał się swoim zwyczajem do syna-
gogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księ-
gę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, 
znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch 
Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie 
namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a 
niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych 
odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski 
Pana». Zwinąwszy księgę, oddał słudze i 
usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były 
w Niego utkwione. Począł więc mówić do 
nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któ-
re słyszeliście». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 23 Stycznia 2022 
7.00 + Ryszarda Tomalę. 
8.30 + Przemysława Gronczewskiego 
– greg. 23 
10.00 + Michała Burdziak w 2 r. śm., 
Danielę, rodziców i dziadków z obu 
stron. 
11.30 + Walentynę Zwierzchowską. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Walerego Kocięckiego – greg. 
23 
PONIEDZIAŁEK 24 Stycznia 2022 
7.00 +Przemysława Gronczewskiego 
– greg.24. 
7.00 + Walerego Kocięckiego – greg. 
24. 
7.00 + Wandę Zgoda pp. 
18.00 + Zofię, Józefa Urbaniak, ich 
rodziców i rodzeństwo. 
18.00 + Teresę Trzaska pp. 
WTOREK 25 Stycznia 2022 
7.00 + Przemysława Gronczewskiego 
– greg. 25 
7.00 + Walerego Kocięckiego – greg. 
25 
7.00 Dziękcz. w 25 r. urodzin Jana z 
prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski. 
18.00 + Irenę w 20 r. śm., Jana w 17 
r. śm. Kołakowskich. 
18.00 + Mieczysławę Elżbietę Ja-
chowską pp. 
ŚRODA 26 Stycznia 2022 
7.00 + Przemysława Gronczewskiego 
– greg. 26 
7.00 + Walerego Kocięckiego – greg. 
26 
7.00 + Danielę, Władysławę, Leona 
Wojciechowskich. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Władysława Kowalewskiego 
pp. 

CZWARTEK 27 Stycznia 2022 
7.00 + Przemysława Gronczewskiego 
– greg. 27 
7.00 + Stanisława Prokopa 
7.00 + Teodora Henryka Bułkę pp. 
18.00 + Walerego Kocięckiego – greg. 
27 
PIĄTEK 28 Stycznia 2022 
7.00 + Walerego Kocięckiego – greg. 
28 
7.00 + Przemysława Gronczewskiego 
– greg. 28 
7.00 + Genowefę Brodowską w 8 r. 
śm. 
18.00 + Feliksę, Wacława Arbaszew-
skich, Katarzynę Jabłońską. 
18.00 + Jadwigę Piwnikiewicz pp. 
SOBOTA 29 Stycznia 2022 
7.00 + Walerego Kocięckiego – greg. 
29. 
7.00 + Przemysława Gronczewskiego 
– greg. 29. 
7.00 + Edwarda i Zdzisława Magie-
rów. 
18.00 + Jadwigę Dębską, Janinę 
Krzyżanowską, zm. z rodz. Krzyża-
nowskich. 
18.00 + Waldemara Kozłowskiego pp. 
NIEDZIELA 30 Stycznia 2022 
7.00 + Bernarda Remus – greg. 1 
8.30 + Walerego Kocięckiego – greg. 
30 
10.00 +  
11.30 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. i potrzebne łaski dla s. Martyny 
w dniu imienin. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Przemysława Gronczewskie-
go – greg. 30 

1. Pragniemy poinformować, że planowany na dzisiaj kon-
cert kolęd w wykonaniu naszego chóru „Fides et Can-
tus” nie odbędzie się. Wśród członków chóru pojawiło 
się zakażenie Covidem. W imieniu członków chóru i 
własnym przepraszamy, a chorym życzymy szybkiego 
powrotu do zdrowia. 

2. We wtorek ( 25 stycznia ) święto Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła i zarazem zakończenie tygodnia Modlitw o 
Jedność Chrześcijan. 

3. Zależy nam na tym by w Kościele były zachowane nale-
żyte warunki, także w kwestii ciepła. W tym tygodniu 
parafia otrzymała rachunek za gaz ( ogrzewanie ) w wy-
sokości prawie 21 tyś. zł. ( dokładnie 20584 zł. ). Suma 
ta nas zaskoczyła. Pragniemy nadal zapewnić wam to 
ciepło, ale sami dalej nie poradzimy sobie z zapłatą ta-
kich rachunków. Dlatego prosimy was o pomoc. Ufamy, 
że jak zawsze tak i teraz nie zostawicie nas z tym sa-
mych. Bo przecież to nasza wspólna sprawa. Już dziś za 
każdą pomoc Wam dziękujemy. 

4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją 
można przy wyjściu z kościoła bądź w zakrystii. Jest do 
nabycia nasz diecezjalny tygodnik „Idziemy”. Dziękuje-
my wam bardzo za waszą postawę i pomoc w jego naby-
waniu. Prosimy was, czyńcie to nadal. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Jarosław Świątkiewicz, Teresa Trzaska, Waldemar Kozłowski, 
Jadwiga Piwnikiewicz, Zdzisław Denkiewicz, Sławomir Affek  W ieczny odpoczynek... 


