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ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

NIELE BROŃ NAS W WALCE, 
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  1. W ubiegłą niedzielę zbierane były ofiary do puszek na pomoc 

Kościołowi na Wschodzie. Zebrano 1401 zł. i przekazano. Serdecz-

nie dziękujemy. 

  2. Przed nami ostatnie dni Adwentu. Zapraszamy do wspólnego 

adwentowego czuwania. Roraty są w dni powszednie o godz. 6.30. 

  3. W sklepiku Bractwa Św. Alberta są do nabycia świece „Caritas” 

wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. 

  4. Służba liturgiczna rozprowadza sianko na stół wigilijny. Dochód 

przeznaczony będzie na fundusz ministrancki. 

  5. W dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 11.30 zostanie komisyj-

nie rozstrzygnięty konkurs na najlepszą szopkę rodzinną, a w przy-

szłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.30 zostaną ogłoszone 

wyniki w wręczone nagrody. Wszystkich, którzy takie szopki wyko-

nali zapraszamy na tę Mszę św. 

  6. W przyszłym tygodniu w środę (24 grudnia) Wigilia Narodzenia 

Pańskiego. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz.18.00. W Wigi-

lię – Kancelaria będzie NIECZYNNA. 

  7. Wizytę duszpasterską czyli kolendę rozpoczniemy w naszej para-

fii 29 grudnia. Szczegóły podamy w przyszłą niedzielę. 

  8. Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego zaprasza mieszkań-

ców na VII Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się w dniu 21 grud-

nia (niedziela) o godz. 15.00 w Hali Sportowej Nowodworskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 66. 

  9. Przypominamy, że organizujemy wyjazd do Wyższego Semina-

rium Duchownego na sztukę pt. „Miecz obosieczny” w wykonaniu 

kleryków III roku. Wyjazd 16 grudnia (wtorek) o godz. 17.15.Koszt 

12 zł. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy. 

10. Organizujemy Pielgrzymkę do Hiszpanii i Francji, w dniach 

10 września do 17 września (włącznie 8 dni). Zwiedzać będziemy: 

Barcelona, Księstwo Andory, Lourdes ,La Salette, AVIGNON, Car-

cassonne, Montserrat. Koszt wyjazdu 3.320 zł. + 40 Euro. Zapisy 

wraz z zaliczką są prowadzone już od dziś w zakrystii lub też w kan-

celarii parafialnej. Bliższe informacje u Ks. Proboszcza. 

11. Kto chciałby wspomóc finansowo wykonanie wszystkich sie-

dzisk na ławki, może to uczynić dzisiaj oraz w przyszłą niedzielę, 

wrzucając na ten cel ofiarę do puszek. Ofiary zbierają osoby z komi-

tetu, o którym była mowa w ogłoszeniach tydzień temu. 

12. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się 

spotkanie dzieci z kl. III, przygotowujących się do przyjęcia 

I Komunii Św. 

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Można ją nabyć 

w zakrystii. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
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   Alumni III kursu Seminar ium Duchownego Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej mają zaszczyt zaprosić na sztukę teatralną pt. „Miecz 
obosieczny”  na podstawie dramatu Jerzego Zawieyskiego pod tym 
samym tytułem. Akcja spektaklu osadzona jest w XVI-wiecznej 
Anglii, kiedy król Henryk VIII zrywa jedność z papiestwem. Tomasz 
More, bliski doradca i przyjaciel króla, nie popiera jednak takiego 
działania. 
Autorem scenariusza i reżyserem spektaklu jest Jerzy Zelnik. 

Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pański 
nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, 
by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać 
rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwole-
nie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwiesz-
czać rok łaski u Pana. "Ogromnie się weselę 
w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo 
mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie 
płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, 
który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w 
swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe 
plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan 
Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość 
i chwalba wobec wszystkich narodów". 

Oto słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim. 
Wielbi dusza moja Pana, 
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. 
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy, 
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie 
pokolenia. 
   Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 
   święte jest imię Jego. 
   A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 
   nad tymi, co się Go boją. 
Głodnych nasycił dobrami, 
a bogatych z niczym odprawił. 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, 
pomny na swe miłosierdzie. 

 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła 
do Tesaloniczan. Bracia: Zawsze się radujcie, 
nieustannie się módlcie. W każdym położeniu 
dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezu-
sie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, 
proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, 
a co szlachetne - zachowujcie. Unikajcie wszyst-
kiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju 
niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony 
duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały 
się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego 
dokona. 

Oto słowo Boże. 
 

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

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według św. Jana. Pojawił się 
człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na 
imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświad-
czyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez 
niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, 
aby zaświadczyć o Światłości. Takie jest świa-
dectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jero-
zolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: "Kto 
ty jesteś?", on wyznał, a nie zaprzeczył, oświad-
czając: "Ja nie jestem Mesjaszem". Zapytali go: 
"Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?" Odrzekł: 
"Nie jestem". "Czy ty jesteś prorokiem?" Odparł: 
"Nie!" Powiedzieli mu więc: "Kim jesteś, aby-
śmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wy-
słali? Co mówisz sam o sobie?" Odpowiedział: 
"Jam głos wołającego na pustyni: «Prostujcie 
drogę Pańską», jak powiedział prorok Izajasz". 
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zada-
wali mu pytania, mówiąc do niego: "Czemu 
zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, 
ani Eliaszem, ani prorokiem?" Jan im tak odpo-
wiedział: "Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, 
którego wy nie znacie, który po mnie idzie, 
a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rze-
myka u Jego sandała". Działo się to w Betanii, 
po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał 
chrztu. 

Oto słowo Pańskie. 
KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA 

Jako chrześcijanie, jesteśmy wezwani, dawać świadec-

two ewangelicznej nadziei. Jej fundamentem jest Chry-

stus. Z Nim, pokonamy lęk przed przyszłością. Odpo-

wiedzią na lęk człowieka nie jest przymus ani ucisk. 

Jest nią wspólny trud budowania cywilizacji miłości, 

wzniesionej na fundamencie uniwersalnych wartości: 

prawdy, godności człowieka, pokoju, solidarności, 

sprawiedliwości i wolności. Zaś „duszą” cywilizacji 

miłości jest kultura wolności – wolności przeżywanej 

w duchu ofiarnej solidarności i odpowiedzialności. Do 

takiego przeżywania wolności wzywał Jan Chrzciciel.    
Por. http://liturgia.wiara.pl/doc/419974.3-Niedziela-Adwentu-B/5 



NIEDZIELA 14.12.2014 

7.00   W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO 

7.00 + Celinę Małolepsza 

8.30   +  Reginę Zielińską greg. 13 

8.30   O łaskę zdrowia dla Daniela 

10.00 + Aleksandra (m) Szajnok 

11.30 + Eugeniusza Gromadka w 5 r. śm., Edmunda, Stanisła-

wę i Józefa Marzęckich 

13.00  ZA PARAFIAN 

18.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich 

PONIEDZIAŁEK 15.12.2014 

6.30 + Reginę Zielińską greg. 14 

6.30 + Alinę, Ewę i Kazimierza Wardak 

6.30 + Teresę Klimek p.p. 

6.30   O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Beaty-

Marii i Pawła Krajewskich 

18.00 + Longina Zakrzewskiego w 2 r. śm., c. r. Zakrzewskich 

18.00 + Henryka Bednarka p.p. 

WTOREK 16.12.2014 

6.30 + Reginę Zielińską greg. 15 

6.30 + Ryszarda i Henryka Rafalskich 

6.30 + Ryszarda Kokosek 

6.30   W pewnej intencji 

18.00 + Romana, Jacka i Bogdana Oszczewskich 

18.00   O łaskę zdrowia dla Mirosława Rudy 

ŚRODA 17.12.2014 

6.30 + Reginę Zielińską greg.16 

6.30 Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy nasze, naszej parafii 

i całego świata 

6.30   O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Macieja Gło-

wackiego w 1 r. urodzin. 

18.00 NOWENNA DO MBNP 

18.00 + Makarego Markowskiego 

CZWATEK 18.12.2014 

6.30 + Reginę Zielińską greg. 17 

6.30 + Anielę Szymańską, Marię i Kazimierza Karwackich  

6.30 + Ks. Kazimierza Rybaka 

6.30 + Za zm. z rodz. Rubaszkiewicz i Barańskich 

18.00 + Józefa, Henrykę, Ferdynanda i Edwarda Sobczaków 

PIĄTEK 19.12.2014 

6.30 + Reginę Zielińską greg. 18 

6.30 + Dariusza Nowaczka 

6.30 + Jerzego Ciejka 

6.30 + Marię, Rafała, Bogdana Zielskich 

18.00 + Barbarę Szafraniec w 12 r. śm. 

18.00 + Franciszka Stopczyńskiego. 

SOBOTA 20.12.2014 

6.30 + Reginę Zielińską greg. 19 

6.30 + Genowefę i Franciszka Brodowskich i zm. z rodz. 

6.30 + Juliana Leszczyńskiego w 13 r. śm. 

6.30 + Czesławę i Stanisława Parzych 

18.00 + Mieczysławę, Władysława i Waldemara Tobolczyk, 

Jana i Danutę Granoszewskich 

i zm. z rodz. 

18.00   + Wandę, Wacława Żbikowskich w r. śm. i Eugeniusza 

Lipińskiego 

NIEDZIELA 21.12.2014 

7.00   +  Reginę Zielińską greg. 20 

7.00 + Halinę Kłos 

8.30   WYPOMINKI ROCZNE 

10.00 + Helenę i Stanisława Grądzkich oraz Marię Ellerby 

11.30   W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

13.00  ZA PARAFIAN 

18.00 + Tadeusza Mańkowskiego w 6 r. śm. 

  Intencje Mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Krzysztof Kurek 

Śp. Krzysztof Szachnowski 

Śp. Halina Sączała 

Wieczny odpoczynek… 

 

 

Wybrane myśli z… 
 

   Modlitwa w meczecie i prośba papieża 
do prawosławnego patriarchy o błogosła-
wieństwo dla niego samego i Kościoła 
Rzymskiego stały się symbolami trzy-
dniowej wizyty apostolskiej Franciszka 
w Turcji. W dniach 28-30 listopada 
odwiedził on Ankarę i Stambuł. Ojciec 
Święty przewodniczył katolickiej delega-
cji na uroczystości ku czci św. Andrzeja 
– patrona Patriarchatu Konstantynopola. 
   Podczas wizyty papież wezwał do 
przeciwstawienia fanatyzmowi i funda-
mentalizmowi – solidarności wszystkich 
wierzących w Boga. Spotkał się też 
z młodymi uchodźcami z Iraku, Syrii 
oraz z różnych krajów Bliskiego Wscho-
du i Afryki. 
   Na zakończenie honorowy zwierzchnik 
prawosławia zauważył, że „współcześni 
prześladowcy chrześcijaństwa nie py-
tają, do jakiego Kościoła należą ofia-
ry”. - Jedność, dla której jeszcze wiele 
musimy zrobić, już się dokonuje, niestety 
za sprawą męczeństwa - zaznaczył pa-
triarcha. 

Por. http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x84379/po-pielgrzymce-papieza-franciszka-w-turcji/ 
 

 

Serdecznie zachęcam do 
odwiedzenia strony: 

http://www.lokalnie.tv/wideo/10/
w_pogoni_za_ojczyzna_marsz_niep
odleglosci_35 
Piękna historia Marszu Niepodległości 

14 grudnia. Święty Jan od Krzyża, prezbiter i doktor Kościoła 

   Jan de Yepes przyszedł na świat w 1542 roku w Fontiveros (Hiszpania). 

Warunki w domu były bardzo ciężkie. Jeszcze cięższe warunki nastały, kiedy 

zmarł ojciec. Jan miał wówczas dwa i pół roku. Wkrótce po tym został odda-

ny do przytułku. Za zebrane z trudem pieniądze uczył się w kolegium jezuic-

kim, jednocześnie pracował na swoje utrzymanie. Mając 21 lat, wstąpił do 

karmelitów. W zakonie napotkał na znaczne rozluźnienie. Po ukończeniu 

studiów filozoficznych i teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie. 

W dniu Mszy prymicyjnej spotkał św. Teresę z Avila, która podjęła się dzieła 

reformy żeńskiej gałęzi Karmelu. Te dwie bratnie dusze zrozumiały się i po-

stanowiły wytężyć wszystkie siły dla reformy obu rodzin karmelitańskich. 

28 listopada 1568 r. złożyli ślub zachowania pierwotnej reguły. Przybrał so-

bie wówczas imię Jana od Krzyża. Był wybrany na mistrza nowicjatu, został 

rektorem pierwszego klasztoru karmelitów w Alcali, który przyjął reformę. 

Równocześnie pełnił obowiązki spowiednika karmelitanek zreformowanych w Avila. W postępowa-

niu Jana przełożeni dopatrzyli się niesubordynacji. Obawiali się rozkładu zakonu. Został aresztowany 

i siłą wtrącony do więzienia klasztornego; był nie tylko pozbawiony wolności, ale skazany na głód 

i częstą chłostę. Nie załamał się jednak. Pan Bóg w tych miesiącach udręki zalewał go potokami po-

ciech mistycznych. "Noce ciemne" długiego więzienia wykorzystał dla doświadczenia nie mniej bole-

snego stanu, kiedy Pan Bóg pozornie opuszcza swoich wybranych, by ich zupełnie oczyścić i ogoło-

cić z niepożądanych pragnień, uczuć i przywiązań. 15 sierpnia 1578 roku udało mu się uciec z zakon-

nego więzienia po długich i żmudnych do tego przygotowaniach. Bracia z własnego klasztoru przyjęli 

go z wielką radością. W roku 1581 z domów zreformowanych karmelitów utworzona została osobna 

prowincja. Zezwolił na to papież Grzegorz XIII. Cierpienia Jana podjęte dla reformy zaczęły owoco-

wać. Gorliwi zakonnicy widzieli w nim męczennika sprawy i zaczęli przekonywać się do reformy. 

Mnożyły się także nowe fundacje dzięki hojności panów duchownych i świeckich. Jednak stronnic-

two złagodzonej reguły wzięło górę. Jan został usunięty ze wszystkich urzędów i jako zwykły zakon-

nik zakończył niebawem życie w klasztorze 14 grudnia 1591 roku w wieku zaledwie 49 lat. Umierał 

zupełnie osamotniony. Najważniejsze jego dzieła pisane to: Noc ciemna i Pieśń duchowa. Są one 

perłą w światowej literaturze mistyki. Oba początek swój wywodzą z więzienia w Toledo. One też 

przysporzyły Janowi tytuł doktora Kościoła; dzięki nim zwany jest on także doktorem mistycznym. 

Dzisiaj jego dzieła są przełożone na wszystkie znane języki świata i należą do klasyki dzieł mistycz-

nych. Nie mniejszym powodzeniem cieszą się dotąd Droga na Górę Karmel i Żywy płomień. Nikt 

dotąd nie poddał stanów mistyki tak subtelnej analizie, jak właśnie Jan od Krzyża. Miał także wybitne 

zdolności plastyczne. Umiał rysunkiem, poglądowo, przedstawić nawet bardzo skomplikowane drogi 

mistyki (np. szkic Góra doskonałości). Chyba to jedyny wypadek w dziejach mistyki katolickiej. Naj-

słynniejszym rysunkiem, zachowanym do dziś (i przechowywanym jako relikwia) jest szkic Ukrzyżo-

wanego Chrystusa, utrwalona na kartce wizja z objawienia w Avilla. Rysunek ten stał się inspiracją 

dla współczesnych twórców (m.in. Salvadore Dali namalował obraz zatytułowany Chrystus św. Jana 

od Krzyża). Beatyfikowany został przez papieża Klemensa X w 1591 r., a kanonizowany w 1726 r. 

przez Benedykta XIII. Pius XI ogłosił go doktorem Kościoła w 1926 r. Jest patronem karmelitów 

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

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


