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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 NIEBIE-

SKIEGO, 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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1. Dziś z racji I niedzieli miesiąca, o godz. 17.30 nabożeń-

stwo adoracyjne. 

2. Jutro o godz. 18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych. Inten-

cje zaczniemy wyczytywać o godz. 17.50. 

3. W środę 6 stycznia- Uroczystość Objawienia Pańskiego – 

Trzech Króli. Msze św. wg porządku niedzielnego. Święcimy 

kredę i kadzidło podczas Mszy św. Jak co roku, kredę i ka-

dzidło przygotowały Siostry pracujące w naszej parafii. Ofia-

ry, które złożymy przy nabywaniu kredy i kadzidła będą 

przeznaczone na utrzymanie domu sióstr. Ofiary ,które złoży-

my na tacę w czasie Mszy św., w Uroczystość Trzech Króli, 

będą przeznaczone na misje. 

4. Za tydzień niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy okres 

Narodzenia Pańskiego. 

5. W przyszłą niedzielę o godz.16.00 będzie dodatkowa Msza 

św. dla dzieci z kl.III, przygotowujących się do I Komunii 

św. Dzieci przychodzą wraz z rodzicami – obecność obo-

wiązkowa. 

6. Również w przyszłą niedzielę, po Mszy Św. o godz. 10.00, 

spotkanie dla młodzieży przygotowującej się drugi rok do 

sakramentu bierzmowania. Obecność obowiązkowa. 

7. Także w przyszłą niedzielę o godz. 14.30, odbędzie się 

spotkanie opłatkowe dla scholii dziecięcej i ministrantów. 

8. Porządek kolędy w tym tygodniu będzie następujący: 

Pn. 04.01 g. 16.00 Mazowiecka 2, 3, 4, 8, 17 

Wt. 05.01 g. 16.00 Warszawska 8, 10, 11, 13, 15, 23, 27,  

Czw. 07.01 g. 16.00 Targowa n. z, i bloki 1/3, 2, 5, Sukienna 

72 Warszawska 12, Maturzystów n. z., Sportowa 70, 72, 74, 

Śniadeckich 14, 15, 21 

Pt. 08.01 g. 16.00 Warszawska 17, 19, Sukienna 78, Pade-

rewskiego n. z. i bloki 8, 10, 12, 19 

Sob. 09.01 g. 9.00 Okunin (bez Gospodarczej), Strażacka, 

Spokojna 

Sob. 09.01 g. 14.00 Boh. Modlina 61, 63, 65 

Pn. 11.01 g.16.00 Boh. Modlina n. z. i bloki 77, 79, Sukienna 

43 Magistracka n. z. i bloki 1, 3 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można 

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

Wiadomości Parafialne 
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM                                                                     03 stycznia 2016r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Mądrości Syracha. Mądrość wychwa-
la sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. 
Otwiera usta na zgromadzeniu Najwyższego 
i chlubi się przed Jego potęgą. Wtedy przykazał 
mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, 
wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: «W Jakubie 
rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!» 
Przed wiekami, na samym początku mnie stwo-
rzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym 
przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić 
służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. 
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpo-
czynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuści-
łam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości 
Pana, w Jego dziedzictwie. 

Oto słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.  
12 Chwal, Jeruzalem, Pana, * 
wysławiaj twego Boga, Syjonie! 
13 Umacnia bowiem zawory bram twoich * 
i błogosławi synom twoim w tobie. 
   14 Zapewnia pokój twoim granicom * 
   i wyborną pszenicą ciebie darzy. 
   15 Zsyła na ziemię swoje polecenia, * 
   a szybko mknie Jego słowo. 
19 Oznajmił swoje słowo Jakubowi, * 
Izraelowi ustawy swe i wyroki. 
20 Nie uczynił tego dla innych narodów, * 
nie oznajmił im swoich wyroków. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan. 
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana 
naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas 
wszelkim błogosławieństwem duchowym na 
wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim 
bowiem wybrał nas przez założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obli-
czem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako 
przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, 
według postanowienia swej woli, ku chwale 
majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umi-
łowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wie-
rze w Pana Jezusa i o miłości względem wszyst-
kich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, 

wspominając was w moich modlitwach. [Proszę 
w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości 
i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. 
[Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście 
wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powoła-
nia, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa 
wśród świętych. 

Oto słowo Boże. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 

Chrystus został ogłoszony narodom, 

znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według św. Jana. Na początku było 
Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się 
stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim 
było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość 
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Poja-
wił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na 
imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć 
o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie 
był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o 
światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca 
każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świe-
cie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat 
Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi 
Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je 
przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani 
z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje 
o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, 
o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, 
przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode 
mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę 
po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez 
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chry-
stusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony 
Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył. 

Oto słowo Pańskie. 
 



NIEDZIELA 03. 01. 2016 

7.00   W int. Żywego Różańca. 

7.00 + Genowefę Brodowską. 

8.30 + Jarosława Rowińskiego 3 greg. 

10.00 + Zenonę w 4 r. śm., Reginę i 

Kazimierza Swoch. 

11.30 + Alfredę w 1 r. śm. i Anastazego 

Affek, Hannę Arbaszewską w 16 r. śm. 

13.00     W int. parafian. 

18.00 + Genowefę Wodarek i zm. z 

rodz. 

PONIEDZIAŁEK 04. 01. 2015 

7.00 + Jarosława Rowińskiego 4 greg. 

7.00  + Franciszkę, Piotra, Alfonsa 

Bonk i Aleksandrę Łabędę. 

7.00     O Boże błog. dla Teresy i Joan-

ny. 

18.00   Zbiorowa za zm. 

WTOREK 05. 01. 2015 

7.00 + Jarosława Rowińskiego 5 greg. 

7.00  + Jadwigę, Mieczysława Nowic-

kich i Sylwestra Jachowskiego. 

18.00 + Helenę i Stanisława Rostkow-

skich. 

ŚRODA 06. 01. 2015 

7.00 + Lucjana, Kazimierę i Mariana 

Łukasik, Irenę Kosińską. 

8.30   O zdrowie Boże błog. dla Alek-

sandry i Eweliny Jacak. 

10.00 + Henryka Majewskiego. 

11.30 + Juliana, Leokadię, Adama i 

Wiktorię Konarzewskich. 

13.00     W int. parafian. 

18.00 + Jarosława Rowińskiego 6 greg. 

CZWATEK 07. 01. 2015 

7.00 + Jarosława Rowińskiego 7 greg. 

7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego, zm. 

rodziców i teściów. 

7.00 + Genowefę Tobota w 1 r. śm.  

18.00 + Makarego Markowskiego. 

 

  Intencje Mszalne 

 

  

PIĄTK 08. 01. 2016 
7.00 + Bogdana Przybysza i za dusze w 
czyśćcyu cierpiące. 
7.00 + Rafała Niedźwiedź. 
7.00 + Janinę, Ignacego, Zuzannę, Jana, 
Reginę i Antoniego Gorajskich.  
18.00 + Jarosława Rowińskiego 8 greg. 
 
SOBOTA 09. 01. 2016 
7.00 + Jarosława Rowińskiego 9 greg. 
7.00  + Piotra Bieleckiego. 
7.00 + Jana Mróz. 
18.00 + Kazimierza w 5 r. śm., rodzi-
ców: Kazimierę i Bernarda oraz braci 
Mieczysława i Henryka Kaszyńskich. 
 
NIEDZIELA 10. 01. 2016 
7.00   W int. Różańca Fatimskiego. 
8.30 + Jarosława Rowińskiego 10 greg. 
10.00 + Bartosza w 6 r. śm., Władysława 
i Irenę Zukowskich, Stanisława i Paulinę 
Zielskich oraz Sławomira Woźniaka. 
11.30 + Feliksę i Wacława Albaszew-
skich i Katarzynę Jabłońską. 
13.00     W int. parafian. 
16.00  
18.00 + Zofię, Konstantego i Zygmunta 
Godzwa, Zofię i Stanisława Szczepań-
skich. 
 

  

5 stycznia. Błogosławiona Marcelina Darowska, zakonnica. 

 

   Marcelina urodziła się 16 stycznia 1827 r. w Szulakach, w rodzinie 

ziemiańskiej. W młodości pracowała w majątku, a także uczyła wiej-

skie dzieci. Często też odwiedzała chorych. Od dzieciństwa myślała 

o życiu zakonnym; jednak zgodnie z wolą ojca w wieku 22 lat wyszła 

za mąż za Karola Darowskiego. Wkrótce urodziła syna i córkę. Obo-

wiązki żony i matki wypełniała wzorowo, nie pamiętając o sobie. Po 

trzech latach małżeństwa jej mąż zmarł nagle na tyfus, w rok później 

zmarł ich maleńki synek. 

   W celach leczniczych wyjechała za granicę. W Rzymie w czasie mo-

dlitwy zrozumiała, że jest wezwana do stworzenia zgromadzenia o cha-

rakterze wychowawczym. Jej ojcem duchowym był o. Hieronim Kajsiewicz. To on zapo-

znał ją z Józefą Karską, która także myślała o założeniu nowego zgromadzenia. Niestety, 

choroba córki Marceliny zmusiła ją do powrotu na Podole. Podjęła tu pracę społeczno-

oświatową, pomagała chłopom w usamodzielnieniu się po uwłaszczeniu. Mając 27 lat zwią-

zała się w Rzymie prywatnymi ślubami ze zgromadzeniem tworzącym się wokół o. Hiero-

nima i Józefy Karskiej. W 1863 r., po śmierci Józefy, została przełożoną nowej wspólnoty. 

Pius IX, błogosławiąc temu dziełu, powiedział: "To zgromadzenie jest dla Polski". 

   W tym samym roku matka Marcelina przeniosła Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (niepokalanek) do Jazłowca (obecnie Ukraina). Otwo-

rzyła tam zakład naukowo-wychowawczy dla dziewcząt, który wkrótce stał się ośrodkiem 

polskości na terenie zaborów. Sercem pracy Zgromadzenia miało być wychowywanie dzie-

ci i młodzieży. Wprowadziła nowatorską wówczas zasadę indywidualizacji w nauczaniu. 

Starała się nie tylko uczyć, ale przede wszystkim kształtować młode dziewczęta, aby mogły 

potem stać się dojrzałymi kobietami, żonami i matkami, zaangażowanymi w sprawy narodu 

i Kościoła. 

   Po kilku latach otwarto kolejny zakład, w Jarosławiu. Z czasem powstały też placówki w 

Niżnowie, Nowym Sączu i Słonimie. W 1907 r. Marcelina wysłała siostry do nowego za-

kładu w Szymanowie, niedaleko Warszawy. Uzyskanie od rządu carskiego pozwolenia na 

otwartą pracę u wrót stolicy graniczyło z cudem. Zgoda jednak nadeszła. Obecnie w Szy-

manowie znajduje się dom generalny zgromadzenia. 

   Marcelina zmarła 5 stycznia 1911 r. w Jazłowcu. Pozostawiła po sobie 144 tomy maszy-

nopisów; stworzyła polską terminologię mistyczno-ascetyczną o zabarwieniu romantycz-

nym. Beatyfikował ją św. Jan Paweł II w Rzymie 6 października 1996 r. 

 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


