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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. 
 

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.: 10-12 
    16-17:30 
(bez czw. oraz uroczystości 
i świąt - kościelnych i państwo-
wych; zaś w wakacje tylko po 
południu) 

1. Dziś o godz. 16.00 Msza św. dla dzieci z kl. III przygoto-
wujących się do I Komunii św. Obecność obowiązkowa. 

2. W ubiegłą niedzielę zebrano do puszek na pomoc Kościo-
łowi na Wschodzie 1815 zł. Serdecznie dziękujemy. 

3. W sklepiku Brata Alberta są do nabycia  różne świece 
i inne świąteczne rzeczy. 

4. Służba liturgiczna rozprowadza sianko na stół wigilijny. 
Dochód przeznaczony będzie na fundusz ministrancki 

5. W następną niedzielę / 18 grudnia/ działający przy naszej 
parafii „ Skauci Europy ,rozprowadzać będą wykonane 
przez siebie ozdoby świąteczne. Dochód z ich sprzedaży 
będzie przeznaczony na zakup niezbędnego sprzętu. 
Z góry dziękujemy za wsparcie. 

6. Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego zaprasza 
mieszkańców na Nowodworskie Spotkanie Wigilijne, któ-
re odbędzie się w dniu 18 grudnia/niedziela / o godz.15.00 
w Hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 
ul. Sportowej. 

7. Wyjazd do Wyższego Seminarium Duchownego na sztukę 
pt. „Don Camillo” odwołujemy z powodu małej ilości 
osób zaineresowanych. 

8. Wizytę duszpasterską, czyli kolędę rozpoczniemy w naszej 
parafii 27 grudnia. Szczegóły podamy w przyszłą niedzie-
lę. 

Święci o spowiedzi 
   „W naszej drodze do pełni szczęścia jedna rzecz jest absolutnie 
konieczna: spowiedź. Spowiedź jest aktem pokory, sakramentem 
miłości i przebaczenia, w którym pozwalam Jezusowi uwolnić 
mnie od wszystkiego, co dzieli i niszczy. Do spowiedzi powinni-
śmy przystępować z wielką prostotą, jak dzieci.”  
Św. Matka Teresa z Kalkuty 
   „Zbawiciel nasz zostawił Swemu Kościołowi Sakrament Poku-
ty, Spowiedź Świętą, byśmy w tym Sakramencie zmywali wszyst-
kie nasze nieprawości, ilekroć i kiedykolwiek bądź zabrudzimy 
się nimi. Nie dopuszczaj więc nigdy, Filoteo, by twoje serce dłu-
go pleśniało pod grzechem, skoro masz na to gotowe i łatwe le-
karstwo”  
Św Franciszek Salezy 
  „ Jeśli chcemy otrzymać przebaczenie, to musimy koniecznie 
wyznać na spowiedzi wszystkie grzechy śmiertelne, ich rodzaj, 
liczbę i okoliczności obciążające. To straszna zbrodnia, jeżeli ktoś 
ze strachu czy ze wstydu z rozmysłem ukrywa swoje grzechy. 
Czasami powodem świętokradzkiej spowiedzi bywa też lenistwo. 
Dzieje się tak wtedy, kiedy ktoś nie robi starannie rachunku su-
mienia i nie chce w sposób właściwy poznać swoich grzechów”  
 Św. Jan Maria Vianney  
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Niech się 
rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się 
raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda 
kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje także 
skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Liba-
nu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni 
zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego 
Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie 
kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: 
«Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto 
pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przy-
chodzi, aby was zbawić». Wtedy przejrzą oczy 
niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wte-
dy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych 
wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana po-
wrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpie-
wem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. 
Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i 
wzdychanie. 

Oto Słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY 
REF. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.  
   Bóg dochowuje wierności na wieki, *  
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,  
Chlebem karmi głodnych, *  
wypuszcza na wolność więźniów. 
   Pan przywraca wzrok ociemniałym, *  
Pan dźwiga poniżonych.  
Pan kocha sprawiedliwych, *  
Pan strzeże przybyszów. 
   Ochrania sierotę i wdowę, *  
lecz występnych kieruje na bezdroża.  
Pan króluje na wieki, *  
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.  
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła: 
Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia 
Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon 
ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i 
późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie 

serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. 
Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, 
byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi 
przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i 
cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy 
przemawiali w imię Pańskie. 

Oto Słowo Boże. 
 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja.  
Duch Pański nade mną,  
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
 

EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach 
Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapyta-
niem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma 
przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» 
Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmij-
cie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: 
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, 
trędowaci doznają oczyszczenia, głusi sły-
szą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi 
się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto 
we Mnie nie zwątpi». Gdy oni odchodzili, 
Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: 
«Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę 
kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli 
zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubra-
nego? Oto w domach królewskich są ci, 
którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc 
wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam 
wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, 
o którym napisano: Oto Ja posyłam mego 
wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował 
drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między 
narodzonymi z niewiast nie powstał większy 
od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w 
królestwie niebieskim większy jest niż on». 

Oto słowo Pańskie. 
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7.00 + Wiktorię Piórkowską 11 greg. 
7.00  INTENCJA RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO 
8.30 + Annę Kunicką 21 greg. 
8.30 + Aleksandrę Franciszka i Janinę Nerc, 
Genowefę Wodarek i Marię Garbowską 
10.00 +Eugeniusza Gromadka w 7 r.śm. Ed-
munda Stanisławę i Józefa Marzęckich 
11.30 + Za zm z rodziny Tokarskich i Sienkiel 
 13.00  W INT. PARAFIAN. 
16.00 + Stanisławę Lubacz w 16 r.śm.zm ro-
dziców i braci   
18.00 + Aleksandra Józefę Szajnok  i syna 
Aleksandra 
 
PONIEDZIAŁEK 12.12.2016  
6.30 + Annę Kunicką 22 greg. 
6.30 + Wiktorię Piórkowską 12 greg. 
6.30 + Cecylię Składanek. 
6.30 + Eugeniusza Poznar w 1 r. śm. 
18.00 + Jana Rutkowskiego. 
18.00 + Annę Podgórską p.p. 
 
WTOREK 13.12.2016  
6.30 + Annę Kunicką 23 greg. 
6.30 +  Wiktorię Piórkowską 13 greg. 
6.30 + Anielę Szymańską. 
6.30 + Alinę, Ewę i Kazimierza Wardak. 
18.00 + Henryka Gronek w 4 r.śm. 
18.00 + Zofię i Stanisława Stasiorek. 
18.00   O Boże błog. i potrzebne łaski dla Elż-
biety Ziemińskiej z okazji 50 r. urodzin oraz o 
zdrowie i potrzebne łaski dla Eweliny Bukow-
skiej z okazji urodzin. 
 
ŚRODA 14.11.2016  
6.30 + Annę Kunicką 24 greg. 
6.30 +. Wiktorię Piórkowską 14 greg. 
6.30 + Marię, Rafała i Bogdana Zielińskich.  
6.30  + Jadwigę Borkowską p.p. 
18.00 + NOWENNA DO MBNP 
18.00   O Boże błog. i potrzebne łaski dla An-
geliki Śmietańskiej w 18 r. urodzin. 

CZWARTEK 15.12.2016 
6.30 + Annę Kunicką 25 greg. 
6.30 + Wiktorię Piórkowską 15 greg. 
6.30 + Adama Ryczaj p.p. 
18.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich i 
Mariana Urbaniaka. 
 

PIĄTEK 16.12.2016 
6.30 + Annę Kunicką 26 greg. 
6.30 + Wiktorię Piórkowską 16 greg. 
6.30 +Genowefę i Franciszka Brodowskich. 
6.30 + Mariannę i Jana Orzechowskich. 
18.00 + Jana Wójcika w 1 r. śm. 
18.00 + Ewę Przyłuską. 
 
SOBOTA 17.12.2016 
6.30 + Annę Kunicką 27 greg. 
6.30 + Wiktorię Piórkowską 17 greg. 
6.30    Int. wynagradzająca za grzechy nasze, 
parafialne i narodowe jakimi obrażane jest  
Najświętsze Serce Pana Jezusa i Serce Maryi. 
18.00 + Jadwigę, Władysława  
             i Józefa Winniak. 
18.00 + Tadeusza Mańkowskiego w 8 r. śm. 
 
IV NIEDZIELA  ADWENTU  18.12.2016  
7.00 + Annę Kunicką 28 greg. 
7.00 + Longina Zakrzewskiego w 4 r. śm. i zm. 
rodziców z obu stron. 
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE. 
10.00 + Mieczysławę, Władysława i Waldema-
ra Tobolczyk, Jana i Danutę Granoszewskich 
i Franciszka Bagińskiego. 
11.30  W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
13.00  W INT.  
          PARAFIAN. 
18.00 + Wiktorię  
 Piórkowską 18 greg. 

300. Co to jest pokuta wewnętrzna?  
Jest poruszeniem "skruszonego serca" (Ps 51,19), dotkniętego łaską Bożą, pobudzającą do odpowiedzi na 
miłosierną miłość Boga. Zakłada ból i odwrócenie się od popełnionych grzechów, mocne postanowienie, by 
już więcej nie grzeszyć w przyszłości oraz ufność w pomoc Bożą. Żywi się nadzieją na miłosierdzie Boże.  
301. W jakich formach pokuta wyraża się w życiu chrześcijańskim?  
Wewnętrzna pokuta chrześcijanina może wyrażać się w bardzo zróżnicowanych formach, przede wszystkim 
przez post, modlitwę i jałmużnę. Te i wiele innych jeszcze form pokuty mogą być praktykowane w codzien-
nym życiu chrześcijanina, zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu i w każdy piątek, który jest dniem pokuty.  
302. Jakie są istotne elementy sakramentu pojednania?  
Obejmuje on dwa jednakowo istotne elementy: z jednej strony akty człowieka, który nawraca się pod działa-
niem Ducha Świętego, i rozgrzeszenie kapłana, który w imię Jezusa Chrystusa udziela przebaczenia grze-
chów i ustala sposób zadośćuczynienia.  
303. Jakie są akty penitenta?  
Są to: staranny rachunek sumienia; żal (lub skrucha), który jest doskonały, gdy jego źródłem jest miłość 
Boga, lub niedoskonały, jeśli opiera się na innych motywach, i zawiera postanowienie niegrzeszenia więcej; 
spowiedź, która polega na wyznaniu grzechów wobec kapłana; zadośćuczynienie bądź wypełnienie pewnych 
aktów pokutnych, które spowiednik nakłada na penitenta, by naprawił szkody wyrządzone przez grzech.  
304. Jakie grzechy należy wyznać?  
Należy wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, które nie zostały jeszcze wyznane, a których jesteśmy świado-
mi po starannym zbadaniu swego sumienia. Wyznanie grzechów ciężkich jest jedynym zwyczajnym sposo-
bem uzyskania ich odpuszczenia.  
305. Kiedy jesteśmy zobowiązani wyznać grzechy ciężkie?  
Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wszystkie 
swoje grzechy ciężkie, w każdym bądź razie przed przyjęciem Komunii świętej.  
306. Dlaczego także grzechy powszednie mogą być przedmiotem spowiedzi sakramentalnej?  
Wyznanie grzechów powszednich nie jest ściśle konieczne, niemniej jest przez Kościół gorąco zalecane, 
ponieważ pomaga kształtować prawe sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej 
mocy Chrystusa i czynić postępy w życiu duchowym.  
310. Jakie są skutki sakramentu pokuty?  
Skutkami sakramentu pokuty są: pojednanie z Bogiem, a więc odpuszczenie grzechów; pojednanie z Kościo-
łem; odzyskanie stanu łaski, jeśli została utracona; darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy 
śmiertelne i darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych będących skutkiem grzechu; pokój i pogoda 
sumienia oraz pociecha duchowa; wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.  

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 

12 XII Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe. 
12 grudnia 1531 r. na wzgórzu Matka Boża ukazała się Indianinowi Juanowi Diego, którego wspo-
minamy kilka dni wcześniej. W tym miejscu powstała świątynia ku Jej czci. 

 
13 XII Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy. 
Św. Łucja poniosła śmierć męczeńską w Syrakuzach na Sycylii około roku 304 po 
licznych torturach, którymi usiłowano skłonić ją do porzucenia wiary. Syrakuzy i 
Sycylia czczą ją jako swoją patronkę. Imię jej wymienia się w Kanonie rzymskim.  

 
14 XII Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła. 
Św. Jan de Yepez urodził się koło Avili w Hiszpanii w roku 1542. Mając dwa-
dzieścia lat wstąpił do Zakonu Karmelitów. Stał się głównym pomocnikiem św. Teresy w reformie 
zakonu. Ukochał krzyż Chrystusa i prosił Boga, aby nigdy nie brakowało mu cierpienia. Modlitwa ta 
została wysłuchana. Jego reformatorska działalność sprowadziła nań liczne cierpienia. Św. Jan od 
Krzyża głosił konieczność całkowitego ogołocenia wewnętrznego, aby dojść do pełni zjednoczenia z 
Bogiem. Naukę swoją zawarł w książkach pisanych prozą i wierszem. Umarł w Ubeda w roku 1591.  

Źródło: http://liturgia.niedziela.pl/spis_liturgia.php?p=201611  i https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leopold_Layer_-_Sv._Lucija.jpg 
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