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   1. Dziś święto Chrztu Pańskiego,które kończy okres Bożego Narodzenia. 
   2. Dziś zapraszamy na spotkanie wigilijne służbę liturgiczną,ministrantów i 
       lektorów,oraz ich rodziny.Spotkanie rozpocznie się o godz.16.00. 
   3. Również dzisiaj o godz.16.00 odbędzie się spotkanie grupy I, kandydatów 
       przygotowujących się do bierzmowania. 
   4. Siostry składają serdeczne podziękowanie za ofiary złożone przy nabywaniu 
       kredy i kadzidła.Ofiary te przeznaczone są na utrzymanie domu Sióstr. 
   5. Za tydzień III niedziela miesiąca, o godz.7.45 wypominki , a o godz. 8.30 
       Msza św. w intencji zmarłych.  
   6. W przyszłą niedzielę 19 stycznia zapraszamy na godz.19.00 na koncert kolęd   
     w wykonaniu Rafała Brzozowskiego wraz z zespołem.Zapraszamy wszystkich, 
     wstęp jest wolny. 
   7. W związku z koncertem adoracja Najświętszego Sakramentu zostaje 
        przeniesiona na niedzielę 28 stycznia w godz.19.00 – 21.00. 
   8. Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej.Czasopisma są do naby-
cia w zakrystii. 
   9.  W przyszłą niedzielę o godz 16.00 zapraszamy na spotkanie II grupy przygo-
towującej się do bierzmowania.  
   10. porządek kolędy w tym tygodniu będzie następujący :  
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13.01.2014 Poniedzia-
łek g.16:00 

Harcerska 2, Mazowiecka 2,3,4,6,7,8 

14.01.2014 Wtorek 

g.16:00 
Modlińska 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15 

15.01.2014 Środa 

g.16:00 
Sportowa 70, 72, 74 Niska zabudowa przy blokach, 
Maturzystów 

16.01.2014 Czwartek 

g.16:00 
Boh. Modlina 65, Sempołowskiej 15, 17 oraz niska 
zabudowa, Paderewskiego 19 

17.01.2014 Piatek 

g.16:00 
Paderewskiego 8, 10, 12, 19, Słowackiego 4, Sobieskiego 
8, Przejazd 7, Chryzantemy 1 

18.01.2014 Sobota od g. 
9.00 

Kępa Nowodworska, PCK, Akacjowa, Nadwiślańska, 
Kilińskiego 

18.01.2014 

Sobota od g. 14.00 

  

Spacerowa Niska Zabudowa + blok, Mała, Miła, Dobra, 
Spacerwa 1, Partyzantów 1,10,16, Piaskowa, Okrzei, 
Warszawska 12, Targowa Niska Zabudowa 

20.01.2014 Poniedzia-
łek g.16:00 

  

Daszyńskiego 5,16,7,10,11, Kościuszki Niska Zabudowa, 
Wybickiego Niska Zabudowa, Lotników Niska Zabudo-
wa, Zdobywców Kosmosu Niska Zabudowa, Marii S. 
Curie, Focha, Magistracka cała + Bloki 1 i 3, Sobieskiego 
8 i Niska Zabudowa, Przejazd Niska Zabudowa, Zakro-
czymska Niska Zabudowa 

21.01.2014 Wtorek 

g.16:00 

  

Legionów 5, 8, 9, 18, 15 oraz niska zabudowa, Kolęda 
Dodatkowa 

KONKURS DLA DZIECI!!! 
Zapraszamy wszystkie dzieci do konkursu „ Kartka na dzień 
babci i dziadka”. Kartkę należy wykonać odręcznie włożyć w 
białą kopertę na kopercie  umieścić swoje imię i nazwisko  
przynieść do Kościoła i wrzucić kartki  do skrzynki pocztowej  
nie mogą być podpisane gdyż w dniu Dziadka i Babci będzie-
my je wręczać wszystkim Babciom i Dziadkom którzy  na 
Mszę Św. Kartki przynosimy do 24 stycznia. Rozwiązanie 
konkursu oraz dzień Babci i Dziadka 26  stycznia 2014. 

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

Wiadomości  Parafialne 
Numer 271(451)               CHRZEST PAŃSKI   3 Niedziela po Narodzeniu Pańskim, 12 stycznia 2014r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza Iz 42,1-4.6-7 
To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzy-
muję, Wybrany mój, w którym mam upodoba-
nie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; 
On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał 
ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego 
na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie 
zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą 
ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, 
aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia 
wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusz-
nie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustano-
wiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością 
dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, 
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzie-
nia tych, co mieszkają w ciemności”. 
Oto słowo Boże 
 
PSALM RESPONSORYJNY  
Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10 
Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi. 
Oddajcie Panu, synowie Boży, 
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. 
Oddajcie chwałę Jego imieniu, 
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. 

Ponad wodami głos Pański, 
Pan ponad wód bezmiarem! 
Głos Pana potężny, 
głos Pana pełen dostojeństwa. 

Zagrzmiał Bóg majestatu: 
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”. 
Pan zasiadł nad potopem, 
Pan jako Król zasiada na wieki. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Jezus został namaszczony Duchem Świętym 
Czytanie z Dziejów Apostolskich Dz 10,34-38 
Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korne-
liusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg na-
prawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym 
narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postę-

puje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom 
Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chry-
stusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co 
się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, 
po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezu-
sa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem 
Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i 
uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą 
diabła, dlatego że Bóg był z Nim”. 
Oto słowo Boże 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por . Mk 9,6 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: 
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 
Chrzest Jezusa 
Słowa Ewangelii według św. Mateusza  
Mt 3,13-17 
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, 
żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan po-
wstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję 
chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” 
Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak 
godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedli-
we”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został 
ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto 
otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Boże-
go zstępującego jak gołębicę i przychodzącego 
na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. 
Oto słowo Pańskie. 



 

Intencje Mszalne 

W tym tygodniu do wieczności odeszli: 
+ Janusz Kaliszewski 
+ Jadwiga Białorucka 
+ Wiesława Fajfer 
+ Bolesław Lipowski 
+ Marek Studziński 
Wieczny odpoczynek ….. 

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA   „Oto mój 
Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym 
mam upodobanie”. Wybrany – to Jezus Chrystus,  
Jednorodzony Syn Boży. Ale to także ty i ja. Jezus staje 
się człowiekiem i we chrzcie przyjmuje na siebie całą 
naszą ludzką słabość i grzech, aby każdy z nas usłyszał 
głos Ojca mówiącego: Tyś mój syn umiłowany, tyś moja 
córka umiłowana, w tobie mam upodobanie. Kto tym 
słowom uwierzy, będzie zbawiony. 

NIEDZIELA 12.01.2014 
7.00 W intencji Różańca Fatimskiego. 
8.30 + Monikę Kolanek greg. 12 . 
10.00 + Henryka Majewskiego w 4 r. śm. 
11.30 + Józefa i Amelię Kozłowskich. 
13.00 W int. parafian   
18.00 + Edwarda Rakowskiego w 15 r. śm. 
 
PONIEDZIAŁEK 13.01.2014 
7.00 + Józefa Piórkowskiego i zm. z rodz.  
7.00 + Mariannę i Pawła Kowalik 
7.00 + Mieczysława Krężlewicza 
18.00 Monikę Kolanek greg. 13 
 
WTOREK 14.01.2014 
7.00 + Monikę Kolanek greg. 14 
7.00 + Jolantę i Jana Stasiczak, Helenę, Barbarę, Janinę, Igna-
cego i Mieczysława Stryjek. 
7.00 + Kazimierę, Kazimierza, Zenona i Zdzisława Wiśniew-
skich. 
18.00 Mariannę i Józefa Budzyńskich i zm. z rodz. Budzyń-
skich i Ludwikowskich. 
 
ŚRODA 15.01.2014 
7.00 + Monikę Kolanek greg. 15 
7.00 + Gabrielę Gryszpanowicz. 
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich. 
7.00 + O Boże miłosierdzie dla Arkadiusza. 
18.00   Nowenna do MBNP. 
 
CZWARTEK 16.01.2014 
7.00 + Monikę Kolanek greg.16. 
7.00 + Krystynę Andruszkiewicz p.p. 
7.00 + Wincentego i Mariannę Jaworskich. 
18.00 + Celinę, Czesława i Jana Dziuba. 
 
PIĄTEK 17.01.2014 
7.00 + Monikę Kolanek greg. 17 
7.00   Msza św. wynagradzająca N S P J za grzechy nasze, 
naszej parafii i całego świata. 
7.00 + Henryka(m) Kurdak w 10 r.śm 
18.00 + Zygmunta, Mariannę i Wojciech Dziedzic, Aleksan-
drę, Franciszka Janinę i Mirosława Nerc. 
 
SOBOTA 18.01.2014 
7.00 + Monikę Kolanek greg. 18 
7.00   Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr św. 
Katarzyny.  
7.00 + Stefanię Derwisz. 
 
18.00   O Boże błogosławieństwo dla Jana Rączka w 17 r. 
urodzin. 
 
NIEDZIELA 19.01.2014 
7.00 + Monikę Kolanek greg. 19 
8.30 + Wypominki roczne. 
10.00   O zdrowie i Boże błogosławieństwo jubilatki Grażyny. 
11.30   W intencji Niepełnosprawnych. 
13.00 W int. parafian  
18.00 +Feliksę w 27 r. śm. i Wacława Arbaszewskich. 

NOWE SFORMUŁOWANIA 
PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 
(przypomnienie) 
Nowe sformułowania przykazań kościelnych: 
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we 
Mszy świętej i powstrzymać się od prac nieko-
niecznych. 
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakra-
mentu pokuty. 
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanoc-
nym, przyjąć Komunię Świętą. 
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty 
powstrzymywać się od udziału w zabawach. 
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. 
WYKŁADNIA NIEKTÓRYCH SFORMUŁO-
WAŃ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH: 
Pierwsze przykazanie: 
Świętami nakazanymi poza niedzielami są: 
Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII); Uro-
czystość Świętej Bożej Rodzicielki (l I); Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego (6 I); Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa; Uroczy-
stość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny (15 
VIII); Uroczystość Wszystkich Świętych (l XI). 
Czwarte przykazanie: 
Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla 
wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrze-
ścijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. 
W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie 
praktykować czyny pokutne służące nawróceniu 
serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzy-
mywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu 
instynktów i sprzyja wolności serca. 

Wykreśl z diagramu wypisane niżej słowa, a litery, 

które zostaną, utworzą hasło.  

Jordan, prorok, woda, głos, Jan, Duch, rzeka 

Kącik dla dzieciKącik dla dzieciKącik dla dzieciKącik dla dzieci    

Duch, który przybrał postać gołębicy, jest nieprzypadkowym symbolem. Odnosi całą symbolikę chrztu Jezusa do 
potopu w czasach Noego. Noe po zakończeniu potopu wypuszczał gołębia, chcąc przekonać się, czy wody na tyle 
opadły, by mógł wyjść z cyprysowej arki. Obecność gołębicy jest więc znakiem obwieszczającym koniec pogrąża-
nia się w biocie występków. Jezus wychodzący z wód Jordanu daje się poznać ludzkości jako nowy Noe, a Jego 
ciało jest jak mistyczna arka gotowa wydobyć z odmętów demoralizacji i deprawacji każdego, kto tylko zechce się 
w niej schronić. Chrzest jest przypomnieniem nie tylko archaicznego tsunami, ale też wskazaniem nowej szansy, 
nowej arki i nowego Noego. Wszystkie sakramenty mają skuteczną moc zbawiania człowieka, ale rzadko słyszmy 
o ich znaczeniu. Wszelkie teksty Starego Testamentu są skarbcem treści dla pełnego zrozumienia tego wszystkie-
go, czego dokonał Jezus i co dzieje się w Kościele. Taki sposób czytania Biblii nazywa się typologią. W jej obsza-
rze mieści się zasada powtarzalności na różnych poziomach pewnych wydarzeń opisanych w Starym Testamencie. 
1 tak biblijny potop jest jedną z takich informacji, która ciągle do nas powraca jako wyjaśnienie rzeczywistości 
aktualnej. Raz po raz następują jakieś potopy, choćby w Nowym Orleanie albo na Nikobarach. Ale obraz potopu 
odnosi się bardziej do innego zalewu, który dosłownie pogrąża świat ludzki. Mamy zalew fałszywych informacji, 
które zagłuszają sumienie, mamy zalew deprawacji, mamy zalew propagandy albo demoralizujące trendy w kultu-
rze, wreszcie zalew ciemności, okultyzmu, bluźnierstwa, magii. Bóg ciągle podejmuje akcje ratunkowe, ale one 
wszystkie nie istniałyby, gdyby nie moc sakramentu chrztu, tego wydarzenia, którym Jezus rozpoczął tysiące, 
miliony interwencji zbawczych w życiu ochrzczonych, by nie potopili się w zalewach ciemności, grzechu, śmierci, 
potępienia, rozpaczy. Woda obmywa, ale też topi, pogrąża, uśmierca. Jezus zaś wchodzi na dno Jordanu i z niego 
wychodzi przy akompaniamencie odsłaniającego się nieba i objawienia się Ducha Świętego, świadczącego o Jezu-
sie jako jedynym zbawicielu. Pozostaje jeszcze tylko przypomnieć, że Noe uratował tylko te istnienia, które two-
rzyły heteroseksualne pary. Świat dokoła niego był pomieszany. Granice płci się zacierały, zacierając jednocześnie 
granice porządku Boskiego prawa. Podobnie byto z Sodomą. Jakimś znakiem dla świata, że czas następnego poto-
pu może powtórnie dotknąć współczesną generację, jest zacieranie granic przykazań Boga i kurczenie się porząd-
ku heteroseksualnego, czyli zdolnego do prokreacji, która wszak jest kontynuacją dzieła stworzenia. Warto o tym 
pamiętać w epoce, gdy karta praw człowieka jest ubłocona propozycjami lekceważącymi prawa Boga. Lekceważe-
nie prawa fizyki, na przykład prawa grawitacji, może skończyć się kalectwem albo śmiercią. Lekceważenie praw 
duchowych może skończyć się kataklizmem. Zawsze jest jednak nadzieja dla ochrzczonych: mamy niezatapialną 
arkę - mistyczne Ciało Chrystusa, Kościół. 

Tekst do przemyśleń 

T O J E S T M R 

Ó J S Y N U M Z 

I Ł P O W A N E 

J O R D A N Y K 

G W O K T Ó R A 

Ł Y R M M A M U 

O P O W O D A O 

S D K D U C H O 

B J A N A N I E 

Czynami pokutnymi są: modlitwa,            
jałmużna, uczynki pobożności i miłości, 
umartwienie przez wierniejsze pełnienie 
obowiązków, wstrzemięźliwość od po-
karmów mięsnych i post. Czasem pokuty 
w Kościele są poszczególne piątki całego 
roku i czas Wielkiego Postu. 
Wstrzemięźliwość obowiązuje wszyst-
kich, którzy ukończyli 14. rok życia we 
wszystkie piątki i Środę Popielcową oraz 
zaleca się ją w Wigilię Bożego Narodze-
nia. Post obowiązuje w Środę Popielcową 
i w Wielki Piątek wszystkich między 18. 
a 60. rokiem życia. 
Uzasadniona niemożliwość zachowania 
wstrzemięźliwości w piątek domaga się 
od chrześcijanina podjęcia innych form 
pokuty. 
Powstrzymywanie się od zabaw obowią-
zuje we wszystkie piątki i w czasie Wiel-
kiego Postu. 
Za zgodność  
+ Piotr Libera 
Warszawa, dnia 12 
marca 2003 r. 


