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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. 
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Męczenniku, Święty Florianie, od wieków 

czczony na polskiej ziemi, 
bądź i dziś naszym patronem, orędownikiem 

i obrońcą przed Bogiem. 
Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy 

oparli się laicyzacji życia 
i wszędzie słowem i czynami miłości umieli 

mężnie ją wyznawać. 
Tak jak dawniej chroń nas od wojny, ognia, 
powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych. 

Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebezpiecznej 
pracy: strażakami, hutnikami i 

kominiarzami. 
Strażaków ucz poświęcenia i ofiarnej służby 
w czasie klęsk żywiołowych, w ratowaniu 

ludzkiego życia i mienia. 
Ucz nas poszanowania środowiska 

naturalnego. 
Wypraszaj nam u Boga łaskę i cnotę 

męstwa, 
abyśmy kiedyś przez miłosierdzie Boże 
zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie. 

Amen.  

Modlitwa  do św. Floriana 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Dziejów Apostolskich. 
Arcykapłan zapytał apostołów: «Surowo 
wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto 
napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chce-
cie ściągnąć na nas odpowiedzialność za 
krew tego Człowieka?» «Trzeba bardziej 
słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, 
a także apostołowie. Bóg naszych ojców 
wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, 
zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył 
Go na miejscu po prawicy swojej jako 
Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelo-
wi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. 
Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz 
Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, 
którzy Mu są posłuszni». I zabronili aposto-
łom przemawiać w imię Jezusa, a potem 
zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedry-
nu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć 
dla Imienia Jezusa. Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apo-
stoła. Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos 
wielu aniołów dokoła tronu i Istot żyjących, 
i Starców, a liczba ich była miriady miriad i 
tysiące tysięcy, mówiących głosem dono-
śnym: «Baranek zabity jest godzien otrzy-
mać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i 
cześć, i chwałę, i błogosławieństwo». A 
wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na 
ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, 
co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówi-
ło: «Zasiadającemu na tronie i Barankowi 
błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, 
na wieki wieków!» A cztery Istoty żyjące 
mówiły: «Amen». Starcy zaś upadli i oddali 
pokłon. Oto słowo Boże. 
 
EWANGELIA.  

Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tybe-
riadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli 
razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didy-
mos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie 
Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. 
Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę ło-
wić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i 
my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, 
ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek 
zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże 
uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A 
Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do 
jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On 
rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej 
stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i 
z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wycią-
gnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, 
którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szy-
mon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przy-
wdział na siebie wierzchnią szatę – był bo-
wiem prawie nagi – i rzucił się wpław do 
jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli 
łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od 
brzegu bowiem nie było daleko – tylko oko-
ło dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrze-
li rozłożone ognisko, a na nich ułożoną rybę 
oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: 
«Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowili-
ście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na 
brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu 
pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wiel-
kiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do 
nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden 
z uczniów nie odważył się zadać Mu pyta-
nia: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest 
Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał 
im – podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus 
ukazał się uczniom od chwili, gdy zmar-
twychwstał. Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 1 Maja 2022 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
8.30 + Stefana Biernackiego – greg. 1. 
10.00 + Jana Malanowskiego – greg. 
13. 
11.30 + Bożenę Dębską w 9 r. śm. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Jarosława Rowińskiego w 7 r. 
śm. i zm. z rodziny. 
PONIEDZIAŁEK 2 Maja 2022 
7.00 + Jana Malanowskiego – greg. 
14. 
7.00 + Stefana Biernackiego – greg. 2. 
7.00 + Zygmunta Piórkowskiego i zm. 
z rodziny. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH 
18.00 + Mirosławę Jakubowską pp. 
WTOREK 3 Maja 2022 
7.00 Dziekczynno – błagalna za Stani-
sławę i Marię. 
7.00 + Stefana Biernackiego – greg. 3. 
10.00 ZA OJCZYZNĘ 
15.00 Msza św. w Okuninie – ZA OJ-
CZYZNĘ. 
18.00 + Jana Malanowskiego – greg. 
15. 
ŚRODA 4 Maja 2022 
7.00 + Jana Malanowskiego – greg. 
16. 
7.00 + Stefana Biernackiego – greg. 4. 
7.00 Dziękczynna w 32 r. urodzin 
Jacka z prośbą o Boże błog., łaskę 
zdrowia i wszelkie potrzebne łaski. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
 

CZWARTEK 5 Maja 2022 
7.00 + Jana Malanowskiego – greg. 
17. 
7.00 + Mariannę w 1 r. śm., Ryszarda 
Wiechowicz, Krzysztofa Franiewskie-
go w 24 r. śm. 
7.00 + Hannę Sosińską w 1 r. śm. 
18.00 + Stefana Biernackiego – greg. 
5. 
PIĄTEK 6 Maja 2022 
7.00 + Jana Malanowskiego – greg. 
18. 
7.00 + Stefana Biernackiego – greg. 6. 
18.00 + Kazimierę, Aleksandra, Ta-
deusza Wierzbickich, Mariannę Żeń-
kowską. 
SOBOTA 7 Maja 2022 
7.00 + Jana Malanowskiego – greg. 
19. 
7.00 + Stanisława Prokopa ( z okazji 
imienin ). 
10.00 W intencji strażaków OSP No-
wy Dwór Maz. 
18.00 + Stefana Biernackiego – gerg. 
7. 
NIEDZIELA 8 Maja 2022 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
8.30 + Stefana Biernackiego – greg. 8. 
10.00 +  
11.30 + Janinę, Wacława, Henryka 
Liwskich i zm. z rodziny Piaseckich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Jana Malanowskiego – greg. 
20 ( 1 r. śm. ). 

1. Rozpoczynamy miesiąc maj – miesiąc poświęcony czci Matki Bożej. Nabożeń-
stwa majowe w naszym kościele będą odprawiane w dni powszednie po Mszy św. 
wieczornej, a w niedziele o godz. 17.00. 

2. Jutro ( poniedziałek ) o godz. 18.00 będzie Msza św. wspólna za zmarłych. Inten-
cje można składać w zakrystii, a ich wyczytywanie rozpoczniemy o godz. 17.45. 

3. Także jutro ( 2 maja ) Kancelaria Parafialna i Biuro do Spraw Cmentarza będą 
NIECZYNNE. 

4. We wtorek ( 3 maja ) – Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Msze św. o 
godz. 7.00, 10.00 i 18.00. Nabożeństwo majowe tego dnia będzie po wieczornej 
Mszy św.. O godz. 10.00 będzie Msza św. w intencji Ojczyzny. Zapraszamy. 

5. Także 3 maja o godz. 15.00 w Okuninie przy ul. Strażackiej zostanie odprawiona 
Msza św. w intencji Ojczyzny – w rocznicę uchwalenia Konstytucji. Zapraszamy. 

6. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I piątek spowiedź rano od 
godz. 6.30, po południu od godz. 17.30. 

7. W I sobotę miesiąca od godz. 9.00 kapłani udadzą się do chorych, ale tylko tych, 
którzy indywidualnie o to poproszą i po wcześniejszym umówieniu się z kapła-
nem. 

8. Zapraszamy w I sobotę na Msze św. o godz. 18.00 o Niepokalanym Sercu Maryi, 
a po Mszy św. będzie wystawienie Najśw. Sakramentu i różaniec w intencji wyna-
gradzającej Sercu Maryi i o nawrócenie grzeszników. To nabożeństwo trwać bę-
dzie do godz. 21.00. Zakończy je błogosławieństwo Najśw. Sakramentem i Apel 
Jasnogórski. 

9. W sobotę 7 maja o godz. 10.00 będzie Msza św. w intencji Strażaków Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz. Zapraszamy. 

10. W najbliższy czwartek ( 5 maja ) będzie miała miejsce zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego ( sprzęt RTV i AGD ). Zbiórka będzie trwała od 
rana do godz. 12.00. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie polskich misjonarzy. 
Sprzęt można składać przy kościele – od strony ul Słowackiego ( na terenie para-
fii ). 

11. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na Seminarium 
Duchowne. 

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy wyjściu z kościo-
ła bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz diecezjalny tygodnik „Idziemy”. Dzięku-
jemy wam bardzo za waszą postawę i pomoc w jego nabywaniu. Prosimy was, 
czyńcie to nadal. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  Jarosław Rabow, Mirosława Józefa Socik, Wanda Elżbieta 
Bieńkowska, Jan Grzegorz Kotkowski W ieczny odpoczynek... 


