
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 NIEBIE-

SKIEGO, 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 1a 
tel. 022/775 23 32 

e-mail:  

kancelaria@ndmswmichal.pl 
Godz. otwarcia kancelarii:  

pon.—pt. (bez czw.): 10-12 

        16-17:30 

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, o godz. 17.30 nabożeń-

stwo adoracyjne. 

2. Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii dni dorocznej ado-

racji Najśw. Sakram., połączone z Rekolekcjami adwentowy-

mi. Trwać one będą do wtorku włącznie. W poniedziałek 

i wtorek (7 i 8 grudnia) porządek będzie następujący: 

- 6.30 – Msza św. roratnia – po Mszy św. wystawienie 

Najśw. Sakram. do godz. 10.00, 

- 10.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych – po Mszy św. wy-

stawienie Najśw. Sakram. do godz. 16.30, 

- 16.30 – Msza św. z nauką dla dzieci, 

- 18.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży, 

- 19.30 – Msza św. z nauka dla dorosłych. 

Okazja do spowiedzi podczas Mszy św. w poniedziałek 

i wtorek. 

Ostatniego dnia rekolekcji (we wtorek), ofiary na tacę będzie 

zbierał o. Rekolekcjonista. Będą one przeznaczone na potrze-

by zakonu, w którym pracuje. 

3. Kościół w Polsce obchodzi dzisiaj dzień modlitwy w inten-

cji Kościoła Katolickiego na Wschodzie. Do modlitwy dołą-

czamy także dar pomocy materialnej – zbierane są ofiary do 

puszek na pomoc dla nich. 

4. W poniedziałek o godz. 18.00 zbiorowa Msza Św. za 

zmarłych. Intencje i ofiary wrzucamy do puszki przy ołtarzu 

P. Jezusa Miłosiernego. 

5. W sklepiku Brata Alberta są do nabycia świece Caritas 

„Wigilijnego dzieła pomocy dzieciom”. 

6. Spotkanie młodzieży przygotowującej się drugi rok do 

sakr. bierzmowania ze świadectwami chrztu za tydzień po 

Mszy Św o godz. 10.00. 

7. Służba liturgiczna od przyszłej niedzieli zacznie rozprowa-

dzać sianko na stół wigilijny. Dochód przeznaczony będzie 

na fundusz ministrancki. 

8. Szopki przynosimy do 13 grudnia. 

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 ADWENTU                                                                                         06 grudnia 2015r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Barucha. Odłóż, Jeru-
zalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przyw-
dziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze 
przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedli-
wości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą 
koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg 
chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, 
co jest pod niebem. Imię twe u Boga na wieki 
będzie nazwane: «Pokój sprawiedliwości i chwa-
ła pobożności!» Podnieś się, Jeruzalem! Stań na 
miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz 
twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od 
wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że 
Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, 
pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich 
niesionych z chwałą, jakby na tronie królew-
skim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą 
górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać 
do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł 
kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana 
lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. 
Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do 
światła swej chwały z właściwą sobie sprawie-
dliwością i miłosierdziem. 

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.  
Gdy Pan odmienił los Syjonu, * 
wydawało się nam, że śnimy. 
Usta nasze były pełne śmiechu, * 
a język śpiewał z radości. 
   Mówiono wtedy między narodami: * 
   «Wielkie rzeczy im Pan uczynił». 
   Pan uczynił nam wielkie rzeczy * 
   i radość nas ogarnęła. 
Odmień znowu nasz los, o Panie, * 
jak odmieniasz strumienie na Południu. 
Ci, którzy we łzach sieją, * 
żąć będą w radości. 
   Idą i płaczą, * 
niosąc ziarno na zasiew, 
lecz powrócą z radością, * 
niosąc swoje snopy. 
 
 
 
 
 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian. Bracia: Zawsze, w każdej modlitwie, 
z radością zanoszę prośbę za was wszystkich – 
z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewange-
lii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. 
Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątko-
wał w was dobre dzieło, dokończy go do dnia 
Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świad-
kiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi 
ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę 
się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz 
bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszel-
kim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście 
byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, 
napełnieni plonem sprawiedliwości, który przy-
nosimy przez Jezusa Chrystusa, na chwałę 
i cześć Boga. 
Oto słowo Boże. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki 
dla Niego;  
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.  
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza 
cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem 
Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip 
tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrar-
chą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza 
i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do 
Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził 
więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest 
nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest 
napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos 
wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zosta-
nie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, 
drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste droga-
mi gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie 
Boże». 
 

Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 06. 12. 2015 

7.00    W INT. ŻYWEGO RÓZAŃCA. 

7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego 13 greg. 

8.30 + Wacława i Wandę Żbikowskich, Euge-

niusza Lipińskiego i Aleksandrę Balcerzak. 

10.00 + Janinę Laskowską w 2 r. śm. 

11.30 + Alfonsa Zawadzkiego w 27 r. śm. 

13.00     W int. parafian. 

18.00 + Krystynę i Wiesława Borowy. 

PONIEDZIAŁEK 07. 12. 2015 

6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 14 greg. 

6.30    O Boże błog. dla żyjących i radość nieba 

dla zmarłych. Bogu wiadomych osób. 

6.30    Dziękczynna za nowe mieszkanie z proś-

bą o Boże błog. dla rodziny w nowym domu. 

10.00 + Mariannę  Kantorowską, Leokadię 

Koktysz 

16.30 + Łucję, Stanisławę, Wacława, Tadeusza, 

Krzysztofa i Jadwigę Banach. 

18.00 + ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH. 

19.30 + Za zm z rodz. Rudy i Zielskich. 

WTOREK 08. 12. 2015 

6.30 + Jerzego Sobieckiego w 13 r. śm. 

6.30 + Piotra w 45 r. śm., Marię i Józefa Kamiń-

skich. 

6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 15 greg. 

10.00 + Anastazję i Wojciecha Lesiak i Eugeniu-

sza Gańko. 

16.30 + Halinę Sączała w 1 r. śm. i zm. z rodz. 

Krysińskich i Gromadków. 

18.00 + Tadeusza Gruszka w 6 r. śm. 

19.30    Dziękczynna w 18 r. ślubu dla Agnieszki 

i Mieczysława z prośbą o dalsze błog. dla nich 

i ich dzieci. 

ŚRODA 09. 12. 2015 

6.30 + Joannę Dolata w 6 r. śm. 

6.30 + Leokadię Angielczyk. 

6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 16 greg. 

18.00 + Nowenna do MBNP. 

18.00 + Teresę Ostrowską (int. Genowefy Ze-

mła).  

  Intencje mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności 

odeszli: 

Śp. Apolonia Śmigowska 

Śp. Krystyna Adamiak 

Śp. Maria Grabowska 

Śp. Janusz Serweciński 

Śp. Iwona Podgórska 

Wieczny odpoczynek… 

Intencje mszalne c. d. 
CZWATEK 10. 12. 2015 

6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 17 greg. 

6.30 + Janinę p.p. 

18.00 + Jana Rutkowskiego. 

PIĄTK 11. 12. 2015 

6.30 + Cecylię i Franciszka Składanek. 

6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 18 greg. 

6.30 + Jadwigę Traczyk. 

6.30 + Ryszarda Możdżyńskiego. 

18.00 + Henryka Gronek w 3 r. śm. 

SOBOTA 12. 12. 2015 

6.30 + Anielę Szymańską i dziadków Karwackich. 

6.30 + Stefana Sawickiego w 1 r. śm. 

6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 19 greg. 

18.00 + Jarosława w 4 r. śm., Antoninę i Antonie-

go Wójcikowskich rodziców, Irenę i Józefa Ro-

manowskich. 

18.00 + Zofię Szpuda w 15 r.śm., Adama oraz zm. 

z rodz. Szpudów, Piotrowskich i Walerysiaków. 

NIEDZIELA 13. 12. 2015 

7.00    W INT. RÓZAŃCA FATIMSKEGO. 

7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego 20 greg. 

8.30 + Aleksandrę, Franciszka i Janinę Nerc, Ge-

nowefę Wodarek. 

10.00. 

11.30 + Eugeniusza Gromadka w 6 r. śm., Stani-

sławę, Józefa i Edmunda Marzęckich. 

13.00     W int. parafian. 

16.00 + Zbigniewa Pyrzanowskiego 

18.00 + Józefa Zbońkowskiego w 2 r. śm.  

 

 
7 GRUDNIA. ŚWIĘTY AMBROŻY, BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA. 

   Ambroży urodził się około 340 r. w Trewirze, ówczesnej stolicy cesarstwa 

(dziś w Niemczech). Jego ojciec był namiestnikiem cesarskim, prefektem 

Galii. Przez wiele lat był katechumenem, czyli kandydatem do chrztu, zaś ów 

sakrament przyjął dopiero przed otrzymaniem godności biskupiej. Po śmierci 

ojca, gdy Ambroży miał zaledwie rok, wraz z matką i rodzeństwem przeniósł 

się do Rzymu. Tam uczęszczał do szkoły gramatyki i wymowy. Kształcił się 

równocześnie w prawie. 

   Po ukończeniu nauki założył własną szkołę. W 365 roku, kiedy Ambroży 

miał 25 lat, udał się do Syrmium, gdzie gubernatorem był przyjaciel ojca. 

Pozostał tam przez 5 lat, po czym dzięki jego protekcji został mianowany 

przez cesarza namiestnikiem prowincji Ligurii-Emilii ze stolicą w Mediolanie. Ambroży pozostawał 

na tym stanowisku przez 3 lata. Zaledwie uporządkował prowincję i doprowadził do ładu jej finanse, 

został wybrany biskupem Mediolanu. 

   Dnia 30 listopada 373 r. Ambroży przyjął chrzest i wszystkie święcenia, a 7 grudnia został konse-

krowany na biskupa. Rozdał ubogim cały swój majątek. Na wiadomość o wyborze Ambrożemu swoje 

gratulacje przesłali papież św. Damazy I i św. Bazyli Wielki. Wielką wagę przykładał do liturgii. Jego 

imieniem do dziś jest nazywany ryt, który miał spory wpływ na liturgię rzymską i który został zacho-

wany do dzisiaj; celebracje w liturgii ambrozjańskiej dozwolone są w diecezji mediolańskiej i we 

włoskojęzycznej części Szwajcarii. 

   Ambroży dał się poznać jako pasterz rozważny, wrażliwy na krzywdę ludzką. Wyróżniał się silną 

wolą, poczuciem ładu, zmysłem praktycznym. Cieszył się wielkim autorytetem. Ideałem przyświeca-

jącym działalności św. Ambrożego było państwo, w którym Kościół i władza świecka wzajemnie 

udzielają sobie pomocy, a wiara spaja cesarstwo. 

   Dla odpowiedniego przygotowania kleru diecezjalnego Ambroży założył rodzaj seminarium-

klasztoru tuż za murami miasta. Życiu przebywających tam kapłanów nadał regułę. Sam też często 

ich nawiedzał i przebywał z nimi. Pod jego wpływem cesarz Gracjan zrzekł się tytułu i stroju arcyka-

płana, jaki przynależał cesarzom rzymskim, usunął posąg Zwycięstwa oraz zniósł przywileje kapła-

nów pogańskich i westalek. Nie mniej serdeczne stosunki łączyły go z następcą Gracjana, cesarzem 

Teodozjuszem Wielkim. 

   Pożegnał ziemię dla nieba dnia 4 kwietnia 397 roku, mając ok. 57 lat. Pochowano go w Mediolanie 

w bazylice, która dzisiaj nosi nazwę św. Ambrożego, obok śmiertelnych szczątków świętych męczen-

ników Gerwazego i Protazego. 

   Pozostawił po sobie liczne pisma moralno-ascetyczne i dogmatyczne oraz hymny - te weszły na 

stałe do liturgii. Bogatą spuściznę literacką stanowią przede wszystkim kazania, komentarze do 

Ewangelii św. Łukasza, mowy i 91 listów. Pracowity żywot zakończył traktatem o dobrej śmierci. 

Z powodu bogatej spuścizny literackiej został zaliczony, obok św. Augustyna, św. Hieronima i św. 

Grzegorza I Wielkiego, do grona czterech wielkich doktorów Kościoła zachodniego. Jego święto 

ustalono w rocznicę konsekracji biskupiej. Jest patronem Bolonii i Mediolanu oraz pszczelarzy. 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


