
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.:   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 

 

 

Święty Janie Bosko, Ojcze i Nauczycielu 
młodzieży, posłuszny darom Ducha i otwarty na 

rzeczywistość swoich czasów byłeś dla 
młodzieży, zwłaszcza tej bezbronnej i ubogiej, 

znakiem miłości i troskliwości Boga. 

Bądź nam przewodnikiem na drodze przyjaźni z 
Panem Jezusem, abyśmy mogli odkryć w Nim i 
w Jego Ewangelii sens naszego życia i źródło 

prawdziwego szczęścia. 

Dopomóż nam odpowiedzieć hojnie na 
powołanie, które otrzymaliśmy od Boga, 

abyśmy w codziennym życiu 
byli budowniczymi jedności i współpracowali z 
entuzjazmem, w jedności z całym Kościołem, 

w tworzeniu cywilizacji miłości. 

Wyjednaj nam łaskę wytrwałości w jak 
najgłębszym przeżywaniu życia 
chrześcijańskiego według ducha 

błogosławieństw; i spraw, abyśmy, prowadzeni 
przez Maryję Wspomożycielkę, mogli kiedyś 

znaleźć się z Tobą w wielkiej niebiańskiej 
rodzinie. Amen. 

Modlitwa do św. Jana Bosko 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 

 

Konto Bankowe na Remont Starego Kościoła 
Par. Rzym-Kat. Św. Michała Arch. 

Ul. Warszawska 1, 05-100 Nowy Dwór Maz. 
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI 

68 80110008 0000 0096 6638 0005 
Z dopiskiem „Na remont Starego Kościoła” 

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 

Wiadomości Parafialne 
IV N������	
 Z���
                                                                   30 S�����
 2022 �. 

PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. 
Za panowania Jozjasza Pan skierował do 
mnie następujące słowo: «Zanim ukształto-
wałem cię w łonie matki, znałem cię, nim 
przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, pro-
rokiem dla narodów ustanowiłem cię. Ty zaś 
przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co 
ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem 
nie napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja 
czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolum-
ną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej 
ziemi, przeciw królom judzkim i ich przy-
wódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. 
Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają 
cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi 
Pan – by cię ochraniać». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Paw-
ła Apostoła do Koryntian. 
Bracia: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie 
szuka swego, nie unosi się gniewem, nie 
pamięta złego; nie cieszy się z niesprawie-
dliwości, lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we 
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko prze-
trzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak 
proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, któ-
rej zabraknie. Po części bowiem tylko po-
znajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś 
przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, 
co jest tylko częściowe. Gdy byłem dziec-
kiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak 
dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś 
stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co 
dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwiercia-
dle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w 

twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś 
będę poznawał tak, jak sam zostałem pozna-
ny. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość 
– te trzy: największa z nich jednak jest mi-
łość. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza. 
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, prze-
mówił do ludu w synagodze: «Dziś spełni-
ły się te słowa Pisma, które słyszeliście». 
A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili 
się pełnym łaski słowom, które płynęły z 
ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn 
Józefa?» Wtedy rzekł do nich: «Z pewno-
ścią powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, 
ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w 
swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, 
jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał: 
«Zaprawdę, powiadam wam: Żaden pro-
rok nie jest mile widziany w swojej oj-
czyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele 
wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, 
kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 
trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki 
głód panował w całym kraju; a Eliasz do 
żadnej z nich nie został posłany, tylko do 
owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I 
wielu trędowatych było w Izraelu za pro-
roka Elizeusza, a żaden z nich nie został 
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». 
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli 
się gniewem. Porwawszy się z miejsc, 
wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż 
na urwisko góry, na której zbudowane 
było ich miasto, aby Go strącić. On jed-
nak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. 
Oto słowo Pańskie. 



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. Marty-
ny w dniu imienin. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Przemysława Gronczew-

skiego – greg. 30 

PONIEDZIAŁEK 31 Stycznia 2022 
7.00 +Bernarda Remus – greg.2. 

7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 1. 

18.00 + Henryka, Marię Dudkie-

wicz. 

WTOREK 1 Lutego 2022 
7.00 + Bernarda Remus - greg. 3. 

7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 2. 

18.00 + Jana Kurpiewskiego w 9 r. 

śm. i zm. z rodziny Kurpiewskich. 

ŚRODA 2 Lutego 2022 
7.00 + Bernarda Remus – greg. 4. 

7.00 + Irenę Przystawską pp. 

10.00 + Zygmunta Ostrowskiego. 

18.00 + Zdzisława Zbigniewa Den-

kiewicza pp. 

19.30 + Halinę Kłopotek – greg. 3 

 

CZWARTEK 3 Lutego 2022 

7.00 + Bernarda Remus – greg. 5 

7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 4 

18.00 + Andrzeja Tadeusza Różyc-

kiego pp. 

PIĄTEK 4 Lutego 2022 

7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 5. 

7.00 + Krystynę Bożennę Motak pp. 

18.00 + Bernarda Remus – greg. 6. 

SOBOTA 5 Lutego 2022 

7.00 + Bernarda Remus – greg. 7. 

7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 6. 

18.00 + Marię, Józefa Grzelak, ro-

dziców i rodzeństwo. 

NIEDZIELA 6 Lutego 2022 

7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-

ŻAŃCA 

8.30 + Bernarda Remus – greg. 8. 

10.00 + Kazimierza w 2 r. śm., Al-

fredę, Anastazego Affek, Hannę, 

Wincentego Arbaszewskich. 

11.30 + Władysławę, Stefana, Ry-

szarda Możdżyńskich. 

13.00 ZA PARAFIAN 

18.00 + Halinę Kłopotek – greg. 7 

1. We wtorek ( 2 lutego ) święto Ofiarowania Pańskie-
go, czyli Matki Bożej Gromnicznej. W Święto Ofia-
rowania Pańskiego Kościół obchodzi dzień Życia 
Konsekrowanego. Msze św. w tym dniu o godz. 
7.00, 10.00, 18.00 i 19.30. Poświęcenie gromnic 
podczas Mszy św. Ofiary składane tego dnia na tacę 
przeznaczone są na zakony kontemplacyjne. 

2. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota 
miesiąca. W I piątek Msza św. ku czci Najśw. Serca 
Pana Jezusa o godz. 7.00. Spowiedź rano i po połu-
dniu od godz. 17.30. W I sobotę Msza ku czci Nie-
pokalanego Serca Maryi o godz. 7.00. W sobotę od 
godz. 9.00 ks. Adam odwiedzi chorych z komunią 
św. ale tylko tych, którzy indywidualnie o to popro-
szą i po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem. 
Ze względu na czas ferii ks. Andrzej odwiedzi cho-
rych za tydzień, ale również ci chorzy muszą się 
zgłosić i umówić z kapłanem. 

3. 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:  Marek Pałdyna, Maria Mirosława Borowiec W ieczny odpo-
czynek... 


