
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 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., sob. oraz uroczystości 
i świąt - kościelnych i państwo-
wych; zaś w wakacje tylko po 
południu) 

 

KONTO BANKOWE PARAFII 
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI 
79  80110008  0000  0096  6638  0001 

 

1. Dziś III niedziela miesiąca – w godz.19.00 -21.00 zapra-
szamy na adorację Najśw. Sakramentu. 

2. Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki 
Wielkiego Postu o godz.17.15 dla dzieci , po wieczornej 
Mszy św., dla młodzieży i dorosłych. Wyjątków, ze wzglę-
du na rekolekcje, w ten piątek Droga Krzyżowa będzie  
TYLKO o godz. 17.15. Na Gorzkie Żale zapraszamy w 
niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15. 

3. Od jutra rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. 
4. - w poniedziałek, wtorek i środę/20,21.22 marca/dzieci i 

młodzież. Spotkania rekolekcyjne o godz.8.00, 9.30, 
10.00, 11.00, 12.30. 

5. - w czwartek ,piątek, sobotę /23,24,25 marca/ - dorośli. 
Msze św. z naukami rekolekcyjnymi o godz.7.00, 10.00, 
18.00, 19.30. 

6. Spowiedź rano w czasie Mszy św. o godz.7.00,potem od 
godz.9.30 i po południu od godz. 17.30. 

7. Ofiary składane na tacę w sobotę w czasie rekolekcji będą 
przeznaczone na potrzeby zakonu, w którym pracują reko-
lekcjoniści /Michalici/. 

8. Jutro Uroczystość Św. Józefa. 
9. Próba przed I Komunią Św w poniedziałek o godz.16.00. 

Obecność obowiązkowa. 
10. Organizujemy w sobotę /1 kwietnia/ wyjazd do Czerwiń-

ska na Misterium Męki Pańskiej. Ze względu na rezerwa-
cję biletów, należy się zapisać i wnieść opłatę. Bilet na 
sztukę, autokar, i zwiedzanie muzeum misyjnego kosztuje 
35 zł. Dziś ostatni dzień zapisów- dokonać tego można w 
zakrystii. Wyjazd o godz.14.30. 

11. W sklepiku Brata Alberta można nabyć świąteczne świece 
„Caritas”, paschaliki, karty świąteczne, oraz baranki wiel-
kanocne. 

12. W sobotę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to 
zarazem 25 rocznica powstania naszej diecezji. 

13. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka dla ministrantów przed 
Triduum Paschalnym. Obecność obowiązkowa. 

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można 
w zakrystii. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  Śp. Andrzej 
Bujała, Śp. Leopold Dobrowolski Wieczny odpoczynek…  

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Wyjścia: Synowie Izraela rozbili 
obóz w Refidim, a lud pragnął tam wody i dlatego szem-
rał przeciw Mojżeszowi i mówił: «Czy po to wyprowa-
dziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło 
wydać na śmierć z pragnienia?» Mojżesz wołał wtedy do 
Pana, mówiąc: «Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele 
brakuje, a ukamienują mnie!» Pan odpowiedział Mojże-
szowi: «Wyjdź przed lud, a weź z sobą kilku starszych 
Izraela. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w Nil, i idź. 
Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w 
skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pra-
gnienie». Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny 
izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponie-
waż tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, 
mówiąc: «Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też 
nie?» 

Oto Słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY 
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie 
   Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *  
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.  
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *  
z weselem śpiewajmy Mu pieśni. 
   Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, *  
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.  
Albowiem On jest naszym Bogiem, *  
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. 
   Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †  
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *  
jak na pustyni w dniu Massa,  
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *  
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła». 
 
DRUGIE CZYTANIE 
.Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzy-
mian: Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki 
wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana nasze-
go, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na 
podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i 
chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść 
nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach 
naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. 
Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w 
oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A 
nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś 
umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może 
jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś 
ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość wła-
śnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy 
jeszcze grzesznikami. 

Oto Słowo Boże. 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Chwała Tobie, Słowo Boże 
Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata;  
daj nam wody żywej, abyśmy nie pragnęli. 
Chwała Tobie, Słowo Boże 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, 
w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. 
Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział 
sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wów-
czas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. 
Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem 
udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to 
rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, 
prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? » 
Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus 
odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wie-
działa, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to 
prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej». Powiedziała do 
Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest 
głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty 
jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę 
studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?» 
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije 
tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, 
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, 
którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku 
życiu wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj 
mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu 
czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi odda-
wali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozoli-
mie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». Odpowiedział 
jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy 
ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili 
Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co 
znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. 
Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to praw-
dziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i praw-
dzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; 
trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Du-
chu i prawdzie». Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że 
przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyj-
dzie, objawi nam wszystko». Powiedział do niej Jezus: 
«Jestem nim Ja, który z tobą mówię». Wielu Samarytan z 
owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu 
kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, 
prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. 
I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej 
kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowia-
daniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że 
On prawdziwie jest Zbawicielem świata». 

Oto Słowo Pańskie. 



III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  19.03.2017 
7.00 + Edwarda w 50 r. śm. i Zofię Kwiatkowskich. 
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 19 greg 
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE. 
10.00 + Adama, Genowefę i Edwarda Rockich, Cze-
sława, Michalinę, Ryszarda i Andrzeja Ciepielew-
skich i Henryka Majewskiego. 
11.30 + Hipolita Wilczyńskiego w 38 r. śm., Wiktorię, 
Katarzynę i Józefa Szpytma. 
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Stanisławę i Stefana Mędreckich. 
 
PONIEDZIAŁEK 20.03.2017 
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 20 greg. 
7.00 + Jana Kowalczyka. 
7.00 + Józefa Brodowskiego. 
18.00 + Piotra Bieleckiego. 
18.00 + Barbarę Jarosińską p.p. 
 
WTOREK 21.03.2017  
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 21 greg. 
7.00 + Ilonę w 24 r. śm. Helenę, Wacława i Zbigniewa 
Zwolińskich. 
7.00 + Czesławę Rudnicką p.p. 
18.00 + Krystynę Walczak w 7 r. śm. 
18.00 + Władysława, Józefę i Zenona Grzegrzółka, 
Kazimierza Gilewskiego, Teresę Rutkowską i Włady-
sławę Witkowską. 
18.00 + Wiesława Godlewskiego 
 
ŚRODA 22.08.2017  
7.00 + Piotra Fajfer w 5 r.śm.. 
7.00   Dziękczynna za 81 lat życia dla Barbary  
z prośbą o dalszą opiekę i Boże błog. dla Barbary. 
7.00 + Annę Mariańską p.p. 
8.00 + Janinę w 10 r. śm. Tadeusza i Wojciecha Wier-
nickich.  
9.30    O Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne 
łaski dla Antosia w 2 r. urodzin. 
11.00 + Jadwigę Wojtulewską 22 greg. 
 

12.30 + Mariana i jego rodziców, Mariannę i Marcina 
Dymerskich. 
18.00   NOWENNA DO MBNP 
 
CZWARTEK 23.03.2017  
7.00  
7.00 + Zbigniewa Peczyńskiego p.p. 
7.00 + Eugeniusza Pierzchałę i Emilię Liwską. 
10.00 + Aleksandrę, Franciszka i Janinę Nerc, Geno-
wefę Wodarek. 
18.00 + Jadwigę Wojtulewską 23 greg. 
19.30 + Jana i Katarzynę Sobieskich, i zm. z rodz.  
PIĄTEK 24.03.2017 
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 24 greg. 
7.00 + Marię, Marcina i Anielę Bojar i dusze w czyść-
cu cierpiące. 
7.00 + Helenę Rzewuską w 1 r. śm. 
10.00 + Helenę i Michała Osuch, Dariusza Nowaczek. 
18.00 + Teodora Franiewskiego w 7 r. śm. 
19.30 + Stanisławę i Piotra Łukasiewicz, Halinę i 
Stanisława Ambroziak w 20 r. śm. 
 
SOBOTA 25.03.2017  
7.00 + Bronisławę, Aleksandra i Tadeusza Dębskich. 
7.00  
7.00 + Janusza w 27 r. śm. Stanisławę i Konstantego 
Kernerów oraz Janinę, Marię i Romana Chmurskich. 
10.00 + Jadwigę Wojtulewską 25 greg. 
18.00 + Jana Dziubę. 
19.30 + Stanisława i Monikę Przeździeckich. 
 
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  26.03.2017 
7.00 + Hannę Tobolczyk 
7.00 + Józefa Raboszuk i Sabinę Fabisiak. 
8.30 + Jadwigę Wojtulewską 26 greg. 
10.00 + Annę i Czesława Zwierzchowskich, Grażynę 
Jasińską i Szymona Dziura. 
11.30    
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Mirosława i Mariusza Dąbrowskich i zm. z 
rodz. Bielard i Dąbrowskich. 

1. Czy nadużywasz imienia Boga, kiedy jest to nieko-
nieczne?
2. Czy chodzisz do kościoła?
3. Czy uczestniczysz w nabożeństwach i uroczystościach 
świętych?
4. Czy odnosisz się z szacunkiem do rodziców?
5. Czy ukradłeś jakąś rzecz komuś?
6. Czy wyrządziłeś komuś krzywdę?
7. Czy szanujesz swoich przyjaciół?
8. Czy szanujesz nauczycieli?
9. Czy szanujesz zdanie innych?
10. Czy udzielasz pomocy potrzebującym?
11. Czy szanujesz zwierzęta?
12. Czy bierzesz udział w bójkach i sprzeczkach?
13. Czy dotrzymujesz złożonych obietnic?
14. Czy myślisz tylko o sobie, czy także o innych?
15. Czy uczciwie wykonujesz swoje obowiązki szkole i 
domowe?
16. Czy chodzisz do spowiedzi i odmawiasz zadaną po-
kutę?
17. Czy szczerze i świadomie podchodzisz do spowiedzi?
18. Czy bronisz swojej wiary?
19. Czy używasz wulgarnych słów?
20. Czy obrażasz inne religie?
21. Czy krytykujesz innych ludzi i ich decyzje?
22. Czy plotkujesz?
23. Czy wykorzystujesz innych dla własnych korzyści?
24. Czy wybaczasz wrogom?
25. Czy jesteś mściwy?
26. Czy masz świadomość swoich grzechów i starasz się 
je naprawiać?
27. Czy życzyłeś komuś nieszczęścia?
28. Czy masz szacunek do samego siebie?
29. Czy zniszczyłeś cudze mienie?
30. Czy obrażałeś Boga lub podważałeś Jego wiarę?
31. Czy życzyłeś komuś śmierci?
32. Czy pomagasz swojej rodzinie?
33. Czy modlisz się każdego dnia?
34. Czy wyrzekłeś się wiary?
35. Czy wstydziłeś się swojej wiary?
36. Czy szanujesz miejsca poświęcone Bogu?
37. Czy wierzysz w horoskopy i wróżby?
38. Czy namawiałeś innych do zwątpienia w wiarę w 
Boga?
39. Czy cenisz tylko dobra materialne?
40. Czy ufasz Bogu?
41. Czy należysz do organizacji ateistycznych lub wyzna-
jących inne wierzenia?
42. Czy szanujesz symbole boskie?
43. Czy miałeś myśli samobójcze?
44. Czy dawałeś zły przykład innym?
45. Czy jesteś posłuszny rodzicom?
46. Czy szkodzisz własnemu zdrowiu?
47. Czy namawiałeś innych do grzechu?
48. Czy znęcałeś się nad bliźnim lub zwierzętami ?
49. Czy gardziłeś innym człowiekiem?
50. Czy niszczyłeś relacje międzyludzkie?
51. Czy przebywasz w złym towarzystwie?
52. Czy przywłaszczasz sobie cudze rzeczy?
53. Czy oczerniałaś bliźniego?
54. Czy kłamiesz?

K a r t k i  z  K a l e n d a r z a  L i t u r g i c z n e g o  

19 III Św. Józef, Małżonek i Oblubieniec Najświęt-
szej Maryi Panny Opiekun Pana Jezusa. Wywodził 
się z rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodze-
nia nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał 
stolarstwem, ciesielką. Zaręczony z Maryją, stanął 
przed tajemnicą cudownego poczęcia. Postanowił 
wówczas dyskretnie się usunąć. Wprowadzony jednak 
przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do 
domu w Nazarecie. Podporządkowując się dekretowi 
o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie 
urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecięciu imienia 
i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześlado-
wania ucieka z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po 
śmierci Heroda wraca do Nazaretu. Po raz ostatni 
Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas 

pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy 
Uważa się, że zmarł wcześnie, jeszcze przed rozpo-
częciem nauczania publicznego przez Pana Jezusa. 
Apokryfy i pisma Ojców Kościoła wysławiają jego 
cnoty i niewysłowione powołanie - oblubieńca Maryi, 
żywiciela i wychowawcy Jezusa. Jest patronem Ko-
ścioła powszechnego, licznych zakonów krajów: 
Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady Portugalii, 
Peru, wielu diecezji, miast oraz patronem małżonków 
i rodzin chrześcijańskich, ojców sierot, a także cieśli, 
drwali, rękodzielników robotników rzemieślników 
wszystkich pracujących, uciekinierów. Patron dobrej 
śmierci.  
 
Źródło: Por: http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=3 

Rachunek sumienia 
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32. Czy pomagasz swojej rodzinie? 
33. Czy modlisz się każdego dnia? 
34. Czy wyrzekłeś się wiary? 
35. Czy wstydziłeś się swojej wiary? 
36. Czy szanujesz miejsca poświęcone Bogu? 
37. Czy wierzysz w horoskopy i wróżby? 
38. Czy namawiałeś innych do zwątpienia w wiarę w 
Boga? 
39. Czy cenisz tylko dobra materialne? 
40. Czy ufasz Bogu? 
41. Czy należysz do organizacji ateistycznych lub wyzna-
jących inne wierzenia? 
42. Czy szanujesz symbole boskie? 
43. Czy miałeś myśli samobójcze? 
44. Czy dawałeś zły przykład innym? 
45. Czy jesteś posłuszny rodzicom? 
46. Czy szkodzisz własnemu zdrowiu? 
47. Czy namawiałeś innych do grzechu? 
48. Czy znęcałeś się nad bliźnim lub zwierzętami ? 
49. Czy gardziłeś innym człowiekiem? 
50. Czy niszczyłeś relacje międzyludzkie? 
51. Czy przebywasz w złym towarzystwie? 
52. Czy przywłaszczasz sobie cudze rzeczy? 
53. Czy oczerniałaś bliźniego? 
54. Czy kłamiesz? 

55. Czy jesteś skąpy wobec potrzebujących? 
56. Czy jesteś wścibski i wtrącasz się w nieswoje spra-
wy? 
57. Czy twój ubiór jest odpowiedni? 
58. Czy nie szkodzisz innym ludziom? 
59. Czy stajesz w obronie innych ludzi? 
60. Czy kłócisz się z rodzeństwem? 
61. Czy jesteś kulturalny? 
62. Czy Bóg jest w twoim życiu najważniejszy? 
63. Czy dochowujesz tajemnic? 
64. Czy cieszysz się z cudzego nieszczęścia? 
65. Czy oddajesz pożyczone rzeczy? 
66. Czy dbasz i troszczysz się o innych? 
67. Jak zachowujesz się w kościele? 
68. Czy uważnie słuchasz Słowa Bożego? 
69. Czy jesteś leniwy? 
70. Czy nie przyjmowałeś sakramentów  świętokradzko? 
71. Czy dziękujesz Bogu i Go wielbisz? 
72. Czy nie grzeszysz bez potrzeby? 
73. Czy odpowiednio przygotowujesz się do świąt? 
74. Czy często przyjmujesz Komunię Świętą? 
75. Czy jesteś agresywny? 
76. Czy potrafisz przyznać się do błędu? 
77. Czy miałeś nieczyste myśli? 
78. Czy doceniasz starania i pracę innych? 
79. Czy szanujesz jedzenie i to, co otrzymałeś od Boga? 
80. Czy używałeś przemocy? 
81. Czy pożądałeś drugiego człowieka? 
82. Czy darzysz kogoś nienawiścią? 
83. Czy dbasz o środowisko? 
84. Czy piłeś alkohol? 
85. Czy palisz papierosy? 
86. Czy postępowałeś zgodnie z wolą Bożą? 
87. Czy nie osądzasz innych bezpodstawnie? 
88. Czy spóźniasz się do kościoła? 
89. Czy kiedykolwiek zażywałeś narkotyki? 
90. Czy oglądasz filmy pornograficzne i tego typu maga-
zyny? 
91. Ile czasu poświęcasz swoim bliskim? 
92. Czy się nie okaleczasz? 
93. Czy kiedykolwiek próbowałeś odebrać sobie życie?  
94. Czy okazujesz wdzięczność ludziom oraz Bogu? 
95. Czy plotkujesz na tematy innych? 
96. Czy szanujesz naturę? 
97. Czy szanujesz zwierzęta? 
98. Czy zazdrościsz innym ich sukcesów? 
99. Czy cieszysz się razem z bliźnim z jego osiągnięć? 
100. Czy dopuściłeś się kiedyś wandalizmu? 
101. Czy szanujesz prawa ustanowione przez państwo? 
102. Czy naśmiewasz się z innych? 
103. Czy należałeś do jakiejkolwiek sekty, bądź uczestni-
czyłeś w ich obrzędach? 
104. Czy wątpisz w istnienie Boga i Jego miłość? 
105. Czy kiedykolwiek wywoływałeś duchy? 
106. Czy kiedykolwiek oddawałeś cześć szatanowi? 
107. Czy samotnie popełniasz uczynki nieczyste? 
108. Czy dbasz o swoje zdrowie? 
109. Czy wiesz, że aborcja i eutanazja są grzechem 
śmiertelnym? 
110. Czy nie uprawiasz współżycia przed ślubem? 
111. Czy zwracasz uwagę na to, co i jak mówisz? 


