
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 

 

Panie Jezu Chryste, dla nas przyjąłeś los ziarna 
pszenicy, które pada w ziemię i obumiera by 
wydać plon obfity (J 12, 24). Zapraszasz nas 
byśmy kroczyli za Tobą tą drogą, gdy mówisz: 
„Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto 
nienawidzi swego życia na tym świecie, 
zachowa je na życie wieczne (J 12, 25). […] 
Pomóż nam [w tym Wielkim Poście] 
towarzyszyć Ci nie tylko szlachetnymi 
myślami, lecz przejść Twoją drogę sercem, 
nawet więcej: konkretnymi uczynkami 
codziennego życia. Dopomóż nam wejść na 
drogę krzyża całymi sobą i na zawsze pozostać 
na Twej drodze. Uwolnij nas od lęku przed 
krzyżem, ze strachu przed wyśmianiem przez 
innych, z obawy, że nasze życie może się nam 
wymknąć, jeśli nie chwycimy wszystkiego, co 
niesie. Pomóż nam demaskować pokusy, które 
obiecują życie, lecz których ułudy zostawiają w 
nas ostatecznie pustkę i zawód. Pomóż nam nie 
chcieć zawładnąć życiem, ale je dawać. 
Dopomóż, abyśmy towarzysząc Ci na drodze 
pszenicznego ziarna, znaleźli w traceniu życia 
drogę miłości, drogę, która prawdziwie daje 
życie, życie w obfitości (J 10, 10). 

Modlitwa na Wielki Post 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. 
Mojżesz powiedział do ludu: «Kapłan weź-
mie koszyk z twoich rąk i położy go przed 
ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas 
wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swe-
go: „Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił 
do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie 
ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, 
silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami ob-
chodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie 
roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do 
Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał 
nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz 
trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas 
Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym 
ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i 
cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i 
dał nam ten kraj opływający w mleko i 
miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny 
płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”. Roz-
łożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Od-
dasz pokłon Panu, Bogu swemu». Oto słowo 
Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Rzymian. Bracia: Cóż mówi Pismo? 
«Słowo to jest blisko ciebie, na twoich 
ustach i w sercu twoim». A jest to słowo 
wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami 
swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w 
sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrze-
sił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo 
sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawie-
dliwości, a wyznawanie jej ustami – do zba-
wienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto 
wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony». 
Nie ma już różnicy między Żydem a Gre-
kiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. 
On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, 

którzy Go wzywają. Albowiem «każdy, kto 
wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawio-
ny». Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza. 
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus 
znad Jordanu, a wiedziony był przez Du-
cha na pustyni czterdzieści dni, i był ku-
szony przez diabła. Nic przez owe dni nie 
jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł 
Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bo-
żym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał 
się chlebem». Odpowiedział mu Jezus: 
«Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje 
człowiek”». Wówczas powiódł Go diabeł 
w górę, pokazał Mu w jednej chwili 
wszystkie królestwa świata i rzekł do Nie-
go: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego 
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę 
je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz 
i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Two-
je». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane 
jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz odda-
wał pokłon i Jemu samemu służyć bę-
dziesz”». Zawiódł Go też do Jerozolimy, 
postawił na szczycie narożnika świątyni i 
rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bo-
żym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem na-
pisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do 
ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić 
cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej 
nogi o kamień”». Lecz Jezus mu odparł: 
«Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał 
na próbę Pana, Boga swego”». Gdy diabeł 
dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Nie-
go do czasu. Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 6 Marca 2022 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
8.30 + Kazimierę Rocką i zm. z ro-
dziny Rockich i Magierów. 
10.00 + Mirosławę Malinowską – 
greg. 8. 
11.30 + Stanisława Gac w 7 r. śm. i 
zm. z ordziny Gaców i Mikosów. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Kamila Potępę w 4 r. śm. 
PONIEDZIAŁEK 7 Marca 2022 
7.00 O Boże błog. dla Teresy i Joan-
ny w roku 2022. 
7.00 + Telesforę Adamowicz. 
7.00 + Mirosławę Malinowską – 
greg. 9. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMAR-
ŁYCH 
WTOREK 8 Marca 2022 
7.00 + Mirosławę Malinowską – 
greg. 10. 
7.00 + Zofię w 53 r. śm., Jana Tobol-
czyków, dziadków Nowowiejskich i 
Tobolczyków, Józefę Kraska, Felicję 
Klugę, Edwarda Marciniaka. 
7.00 + Waldemara Tobolczyka w 15 
r. śm., Leona, Władysławę, Krysty-
nę, Stanisława, Mieczysława Spodek, 
Irenę, Tadeusza Sztuka. 
18.00 + Helenę, Janinę, Barbarę 
Stryjek, Jolantę, Jana Stasiczak. 
ŚRODA 9 Marca 2022 
7.00 + Bolesława Sierociuk w 8 r. śm. 
7.00 + Jana i Kazimierza Wardaków. 
7.00 + Mirosławę Malinowską – 
greg. 11. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
 
 

CZWARTEK 10 Marca 2022 
7.00 + Helenę, Adolfa Głodowskich. 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
7.00 + Leokadię, Onufrego, Marian-
nę, Bolesława, Jerzego Kondej. 
18.00 + Mirosławę Malinowską – 
greg. 12. 
PIĄTEK 11 Marca 2022 
7.00 + Mirosławę Malinowską – 
greg. 13. 
7.00 + Edwarda Jana Sokołowskiego 
pp. 
7.00 + Danielę, Władysławę, Leona 
Wojciechowskich, Eugenię, Tadeu-
sza, Zygmunta Bułka. 
18.00 + Irenę, Henryka, Edwarda 
Witkowskich. 
SOBOTA 12 Marca 2022 
7.00 + Konrada, Szczepana, Tadeu-
sza, Urszulę Głodowskich. 
7.00 + Stefana Rączkę w 27 r. śm. i 
zm. z rodziny Rączków. 
7.00 + Bożenę Dębską, Krystynę Ma-
tusewicz. 
18.00 + Mirosławę Malinowską – 
greg. 7. 
NIEDZIELA 13 Marca 2022 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
8.30 + Waldemara w 12 r. śm., Stani-
sławę, Bolesława Kierzkowskich, Ja-
ninę, Kazimierza Borkowskich. 
10.00 + Stanisława Skrockiego w 9 r. 
śm. 
11.30 + Mirosławę Malinowską – 
greg. 15. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Wiesława Bartosiewicza w 24 
r. śm., Józefa Drzazgowskiego, Ewę 
Grzybowską i zm. z rodziny. 

1. Dzisiaj zbieramy pomoc rzeczową dla uchodźców takie rzeczy jak koce, kołdry, podusz-
ki, pościel, ręczniki oraz ubrania, a także kosmetyki – mydła, płyny do kąpieli czy pasty 
do zębów ( przyjmujemy tylko rzeczy nowe ). Za te dary gorąco dziękujemy. Kto może 
niech pomoże. 

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej są odprawiane: 

3. - dla dzieci o godz. 17.00. 
4. - dla młodzieży i dorosłych – bezpośrednio po wieczornej Mszy św. 
5. Rozważanie Męki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali w niedziele Wielkiego Postu o 

godz. 17.00. Dziś będą pierwsze Gorzkie Żale. Zapraszamy 
6. Pragniemy poinformować was drodzy iż zbiórka ofiar do puszek na pomoc uchodźcom z 

Ukrainy, które były zbierane w poprzednią niedzielę oraz w Środę Popielcową przerosła 
nasze wyobrażenia. Zebraliśmy 11280 zł. Bóg wam zapłać za wasze serca, otwartość i 
ofiarność. Pieniądze te przekażemy w najbliższych dniach. Dziękujemy także tym, którzy 
pomagali nam te ofiary zbierać. 

7. 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. 

8. W przyszłą Niedzielę ( 13 marca ) rozpoczniemy w naszej parafii Rekolekcje Wielko-
postne. Trwać będą one 13, 14, 15 i 16 marca ( Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa ). 
W Niedzielę ( 13 marca ) porządek Mszy św. jak w Niedzielę, a w Poniedziałek, Wtorek 
i Środę porządek będzie następujący: 

9. Godz. 7.00 – Msza św. z nauką ogólną. 
10. Godz. 10.00 – Msza św. z nauką ogólną. 
11. Godz. 16.00 – Msza św. z nauką dla dzieci. 
12. Godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną. 
13. Okazja do spowiedzi w poniedziałek, wtorek i środę rano, potem od godz. 9.30, po połu-

dniu od 15.30. 
14. Rekolekcje będzie głosił ks. Paweł ze Zgromadzenia Misjonarzy Św. Wincentego a Pau-

lo. Proszę was o modlitwę w intencji tych Rekolekcji, o potrzebne łaski dla rekolekcjoni-
sty, spowiedników i całej naszej parafii. Pamiętajmy jak ważny jest Bóg w życiu czło-
wieka. Dbamy o zdrowie ciała, zadbajmy i o duszę, byśmy jej nie utracili na wieki. 
Obudźmy w naszym życiu pragnienie Boga. 

15. Również w przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na dzieła pomocy Misjom 
„Ad Gentes” 

16. Do 10 marca można jeszcze składać ankiety synodalne. 
17. 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 bar-
dzo za waszą postawę i pomoc w jego nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to nadal.  

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  Krzysztof Jaworski, Marianna Żoch—Giemza, Anna Rut-
kowska W ieczny odpoczynek... 


