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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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tel. 022/775 23 32 
e-mail:  
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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 
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Od lat młodzieńczych obdarzył Ciebie Pan miłością, święty 
Wicie i Ty, od lat dwunastu swojego żywota obdarzony 
błogosławieństwem Ducha Świętego, do wzniosłych celów 
zostałeś poświęcony. Poznawszy Boga Prawdziwego, jemu 
modlitwy i uczynki ofiarowałeś. I dał Ci Pan dar 
cudotwórstwa i rozum światły, a Tyś wielu słowem i 
czynem do Chrystusa nawrócił i na drogę prawości 
naprowadziłeś. Okrutne męki za wiarę Chrystusową 
wycierpiawszy, przez swojego ojca schwytany, skarbami 
rozlicznymi i wszystkimi pokusami świata tego byłeś 
kuszony, Tyś niczym się nie dał zwieść i od Chrystusa 
odwrócić, ponieważ nic nie mogło Ci zabrać miłości do 
Niego, tej niewypowiedzianej rozkoszy. Przed śmiercią 
swoją modliłeś się, święty męczenniku, za wszystkich tych, 
którzy pamięć cierpienia Twojego zachować raczą, aby 
uchronił ich od zła wszelkiego tego świata i pomyślnie 
doprowadził do Królestwa Niebieskiego, byś z Nieba 
usłyszał głos mówiący, iż została wysłuchana modlitwa 
Twoja. Błogosławieństwo od Chrystusa otrzymawszy, 
święty męczenniku Wicie, usłysz nas, błagających i do 
Ciebie się uciekających, zachowaj nas od nieszczęścia, 
krzywd i zła wszelkiego, pomóż nam być godnymi 
spadkobiercami Królestwa Bożego, które to jest po Bogu 
jedynym celem wszystkich życzeń we wszechświecie. I za 
chorych, i cierpiących na ziemi wstaw się, święty Wicie; 
tak jak za żywota swojego uzdrawiałeś rozliczne choroby, 
tak i teraz nie zostawiaj cierpiących, a najbardziej padaczką 
dotkniętych. Ulecz ich dobrocią serca i daj im uzdrowienie 
całkowite, aby nie pomarli oni bez przytomności, lecz by 
przy zdrowym ciele i umyśle jasnym przezwyciężyli swoje 
grzeszne słabości i sławili Boga, na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa do św. Wita  
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PIERWSZE CZYTANIE. 

Czytanie z Księgi Przysłów. 
Tak mówi Mądrość Boża: 
«Pan mnie zrodził jako początek 
swej mocy, przed dziełami swymi, 
od pradawna. Od wieków zostałam 
ustanowiona, od początku, przed pra-
dziejami ziemi. Przed oceanem zo-
stałam zrodzona, przed źródłami peł-
nymi wód; zanim góry zostały zało-
żone, przed pagórkami zostałam zro-
dzona. Nim glebę i pola uczynił, 
przed pierwszymi skibami roli. Gdy 
niebo umacniał, z Nim byłam, gdy 
kreślił sklepienie nad bezmiarem 
wód; gdy w górze utwierdzał obłoki, 
gdy źródła wielkiej Otchłani umac-
niał, gdy morzu ustawiał granice, by 
wody z brzegów nie wystąpiły; gdy 
ustalił fundamenty ziemi. I byłam 
przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego 
dzień po dniu, cały czas igrając 
przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, 
radowałam się przy synach ludz-
kich». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  

Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Rzymian. 
Bracia: Dostąpiwszy usprawiedli-
wienia dzięki wierze, zachowajmy 
pokój z Bogiem przez Pana nasze-
go, Jezusa Chrystusa; dzięki Nie-
mu uzyskaliśmy na podstawie 

wiary dostęp do tej łaski, w której 
trwamy, i chlubimy się nadzieją 
chwały Bożej. Ale nie tylko tym, 
lecz chlubimy się także z uci-
sków, wiedząc, że ucisk wyrabia 
wytrwałość, a wytrwałość – wy-
próbowaną cnotę, wypróbowana 
zaś cnota – nadzieję. A nadzieja 
zawieść nie może, ponieważ mi-
łość Boża rozlana jest w sercach 
naszych przez Ducha Świętego, 
który został nam dany. Oto słowo 
Boże. 
EWANGELIA.  

Słowa Ewangelii według Święte-
go Jana. 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Jeszcze wiele mam 
wam do powiedzenia, ale te-
raz znieść nie możecie. Gdy zaś 
przyjdzie On, Duch Praw-
dy, doprowadzi was do całej 
prawdy. Bo nie będzie mówił 
od siebie, ale powie wszystko, co-
kolwiek usłyszy, i oznajmi wam 
rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy 
chwałą, ponieważ z mojego weź-
mie i wam objawi. Wszystko, co 
ma Ojciec, jest moje. Dlatego po-
wiedziałem, że z mojego weźmie i 
wam objawi». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 12 Czerwca 2022 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FATIM-
SKIEGO 
8.30 + Kazimierza, Stanisławę Bekal-
skich, Jolantę i zm. z rodziny. 
10.00 + Henrykę, Kazimierza Orzeszyna. 
11.30 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
greg. 13. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Bronisławę w 4 r. śm., Hipolita, 
Zdzisława, Halinę Bonieckich. 
PONIEDZIAŁEK 13 Czerwca 2022 
7.00 + Tadeusza Tomaszewskiego – gerg. 
14. 
7.00 + Stanisława Mróz pp. 
7.00 + Antoniego Jastrzębskiego i zm. z 
rodziny. 
18.00 Dziękczynna za beatyfikację bł. 
Reginy Protman z prośbą o powołania do 
Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny. 
18.00 + Albina Schandler pp. 
WTOREK 14 Czerwca 2022 
7.00 + Wojciecha Juliusza Szymańskiego 
pp. 
7.00 + Janinę Adamczyk i zm. rodziców z 
obu stron. 
18.00 + Mieczysławę Grupa pp. 
18.00 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
greg. 15. 
ŚRODA 15 Czerwca 2022 
7.00 + Tadeusza Tomaszewskiego – greg. 
16. 
7.00 + Jolantę Piórkowską i zm. z rodzi-
ny. 
7.00 + Janinę Jankowiak. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
 
CZWARTEK 16 Czerwca 2022 
7.00 +  
8.30 + Tadeusza w 6 r. śm., Tomasza Mo-

skwa. 
10.00 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
greg. 17. 
11.30 ZA PARAFIAN 
18.00 + Sławomira w 13 r. śm., Reginę, 
Jerzego Bułka, Stanisławę, Zdzisława 
Turczyńskich. 
PIĄTEK 17 Czerwca 2022 
7.00 + Tadeusza Tomaszewskiego – greg. 
18. 
7.00 + Zbigniewa Niedźwiedź w 1 r. śm. 
7.00 + Apolonię, Aleksandra Hołyńskich, 
Mariana Urbaniaka, Józefa Bartosiaka. 
18.00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pa-
na Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi 
za znieważanie dni świętych, dobrowolne 
opuszczanie Mszy św. i niegodne przyj-
mowanie Komunii Świętej. 
18.00 + Alinę, Feliksa Kiliś, Stanisławę, 
Józefa Szpakiewicz. 
SOBOTA 18 Czerwca 2022 
7.00 O zdrowie i Boże błog. dla s. Elżbie-
ty. 
7.00 + Reginę, Ignacego, Zofię, Krzyszto-
fa ( 22 r. śm. ) Zielińskich, zm. z rodziny 
Zielińskich, Sadowskich i dusze w czyść-
cu cierpiące. 
7.00 + Małgorzatę, Weronikę, Antoniego, 
Teresę, Jana, Alicję, Zenona, Marka Mi-
chałowskich, Bolesławę, Jana, Zenona 
Giżyńskich. 
18.00 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
greg. 19. 
NIEDZIELA 19 Czerwca 2022 
7.00 + Elżbietę w 1 r. śm., Krzysztofa w 6 
r. śm. Kaczmarków. 
8.30 WYPOOMINKI ROCZNE 
10.00 + Edwarda Witkowskiego w 2 r. 
śm. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
greg. 20. 

1. Dziś Uroczystość Trójcy Najświętszej. Zbierane są dziś do puszek 
ofiary na stypendia naukowe dla księży studiujących za granicą. Za 
ofiary dziękujemy. 

2. Modlimy się dzisiaj w sposób szczególny za kierowców, a po Mszach 
św. jest poświęcenie pojazdów. 

3. W czwartek ( 16 czerwca ) Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. o 
godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 – po tej Mszy św. wyruszy procesja Eu-
charystyczna do 4 ołtarzy. Wieczorna Msza św. o godz. 18.00. Wspól-
noty parafialne, które przygotowują ołtarze na procesję, zapraszamy 
jutro po wieczornej Mszy św. po banery. 

4. Wszystkie dzieci, które przyjęły w tym roku I Komunię Św. przycho-
dzą na procesję Bożego Ciała w strojach komunijnych. 

5. Próba sypania kwiatków w poniedziałek 13 czerwca o godz. 17.00. 
Starsze dziewczynki zapraszamy do niesienia poduszek. 

6. Bardzo prosimy o przynoszenie kwiatków do sypania w czasie proce-
sji Bożego Ciała. 

7. Od piątku będziemy obchodzić oktawę Bożego Ciała. Nabożeństwa 
czerwcowe będą odprawiane z procesją eucharystyczną. 

8. Informujemy, że wraz z końcem roku szkolnego i rozpoczęciem waka-
cji zmienia się porządek Mszy św. niedzielnych. Począwszy od dnia 
26 czerwca ( Niedziela ) nie będzie Mszy św. o godz. 13.00 aż do koń-
ca sierpnia włącznie. 

9. Każdego młodego mężczyznę doświadczającego wołania Pana Jezusa 
„Pójdź za Mną” – zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekruta-
cji do WSD DWP w Warszawie Tarchominie. Warunki te dostępne są 
na stronie internetowej seminarium oraz naszej diecezji. 

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy wyj-
ściu z kościoła bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz diecezjalny ty-
godnik „Idziemy”. Dziękujemy wam bardzo za waszą postawę i po-
moc w jego nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to nadal. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Krzysztof Julian Szeliga, Zdzisław Franciszek Grzybołowski, 
Piotr Bielski W ieczny odpoczynek... 


