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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. 
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Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe. 
Jak głosi przekaz, 12 grudnia 1531 roku Matka 
Boża ukazała się Indianinowi, św. Juanowi Diego. 
Mówiła w jego ojczystym języku nahuatl. Ubrana 
była we wspaniały strój: w różową tunikę i błękit-
ny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków 
oznaczało, że była brzemienna. Zwróciła się ona 
do Juana Diego: "Drogi synku, kocham cię. Jestem 
Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego 
Boga, który daje i zachowuje życie. On jest Stwór-
cą wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest Panem 
nieba i ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w 
którym okażę współczucie twemu ludowi i wszyst-
kim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc 
w swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj zoba-

czę ich łzy. Ale uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz biskupo-
wi o wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś". Początkowo biskup 
Meksyku Juan de Zumárraga nie dał wiary Indianinowi. Ten poprosił 
więc Maryję o jakiś znak, którym mógłby przekonać biskupa. W 
czasie kolejnego spotkania Maryja kazała Indianinowi wejść na 
szczyt wzgórza. Chociaż w Meksyku w grudniu kwiaty nie kwitną, 
rosły tam przepiękne róże. Madonna poleciła Juanowi nazbierać całe 
ich naręcze i schować je do tilmy (był to rodzaj indiańskiego płasz-
cza). Juan szybko spełnił to polecenie, a Maryja sama starannie pou-
kładała zebrane kwiaty. Juan natychmiast udał się do biskupa i w jego 
obecności rozwiązał rogi swojego płaszcza. Na podłogę wysypały się 
kastylijskie róże, a biskup i wszyscy obecni uklękli w zachwycie. Na 
rozwiniętym płaszczu zobaczyli przepiękny wizerunek Maryi z za-
myśloną twarzą o ciemnej karnacji, ubraną w czerwoną szatę, spiętą 
pod szyją małą spinką w kształcie krzyża. Jej głowę przykrywał błę-
kitny płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami, spod którego widać było 
starannie zaczesane włosy z przedziałkiem pośrodku. Maryja miała 
złożone ręce, a pod stopami półksiężyc oraz głowę serafina. Za Jej 
postacią widoczna była owalna tarcza promieni. Właśnie ów płaszcz 
Juana Diego, wiszący do dziś w sanktuarium wybudowanym w miej-
scu objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. 
Na obrazie nie ma znanych barwników ani śladów pędzla. Na mate-
riale nie znać upływu czasu, kolory nie wypłowiały, nie ma na nim 
śladów po przypadkowym oblaniu żrącym kwasem. Oczy Matki Bo-
żej posiadają nadzwyczajną głębię. W źrenicy Madonny dostrzeżono 
niezwykle precyzyjny obraz dwunastu postaci. Płaszcz z wizerun-
kiem Maryi w dniu 24 grudnia 1531 r. w uroczystej procesji biskup 
przeniósł ze swojej rezydencji do kaplicy wybudowanej w pobliżu 
wzgórza Tepeyac, spełniając tym samym życzenie Maryi. Obecnie 
jest to największe sanktuarium maryjne świata, gdzie przybywa co 
roku około 12 milionów pielgrzymów. Największym cudem Maryi 
była pokojowa chrystianizacja meksykańskich Indian. Polacy czczą 
Madonnę z Guadalupe jako Patronkę życia poczętego.  
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Barucha. 
Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia 
swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwa-
ły, dane ci na zawsze przez Pana. Przyob-
lecz się w płaszcz sprawiedliwości pocho-
dzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę 
chwały Przedwiecznego! albowiem Bóg 
chce pokazać wspaniałość twoją wszystkie-
mu, co jest pod niebem. imię twe u Boga na 
wieki będzie nazwane: «Pokój sprawiedli-
wości i chwała pobożności». Podnieś się, 
Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spoj-
rzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgroma-
dzone na słowo Świętego od wschodu słoń-
ca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o 
nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pę-
dzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi 
ich niesionych z chwałą, jakby na tronie 
królewskim. Albowiem postanowił Bóg 
zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwiecz-
ne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby 
bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale 
Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachną-
ce ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem 
poprowadzi Bóg Izraela do światła swej 
chwały z właściwą sobie sprawiedliwością 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.   
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Filipian. Bracia: Zawsze, w każdej mo-
dlitwie, z radością zanoszę prośbę za was 
wszystkich – z powodu waszego udziału w 
szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż 

do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że 
Ten, który zapoczątkował w was dobre dzie-
ło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. 
Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorą-
co tęsknię za wami wszystkimi ożywiony 
miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, 
by miłość wasza doskonaliła się coraz bar-
dziej i bardziej w głębszym poznaniu i 
wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lep-
sze, abyście byli czyści i bez zarzutu na 
dzień Chrystusa, napełnieni plonem spra-
wiedliwości, który przynosimy przez Jezusa 
Chrystusa, na chwałę i cześć Boga. Oto sło-
wo Boże. 
AKLAMACJA 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 Tyberiu-
sza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiest-
nikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat 
jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, 
Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych 
kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane 
zostało słowo Boże do Jana, syna Zacharia-
sza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę 
nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla 
odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w 
księdze mów proroka Izajasza: «Głos woła-
jącego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina 
zostanie wypełniona, każda góra i pagórek 
zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a 
wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy lu-
dzie ujrzą zbawienie Boże». Oto słowo Pań-
skie. 



NIEDZIELA 9 GRUDNIA 2018 

7.00 INTENCJA RÓŻAŃCA FATIM-
SKIEGO 
8.30 + Wiesława Sitka. 
10.00 + Jarosława Wójcikowskiego w 7 r. 
śm. 
11.30 + Eugeniusza Gromadkę, Edmun-
da, Stanisławę, Józefa Marzęckich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
16.00 + Halinę Kłos w 4 r. śm. 
18.00 + Leokadię Angielczyk. 

PONIEDZIAŁEK 10 GRUDNIA 2018 

6.30 + Ewelinę Małolepszą pp. 
6.30 + Za wszystkich zmarłych z całej 
rodziny. 
6.30 + Stanisława Rogala w 23 r. śm. i 
Wiktora Rogala w 2 r. śm. 
18.00 + Aleksandrę, Franciszka, Janinę, 
Mirosława Nerc, Genowefę Wodarek, 
Marię, Stanisława Garbowskich. 
WTOREK 11 GRUDNIA 2018 

6.30 + Wiesława Śmiech w 1 r. śm. i zm. z 
rodziny. 
6.30 + Krystynę Wysocką. 
6.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 + Jadwigę Traczyk. 
ŚRODA 12 GRUDNIA 2018 

6.30 + Barbarę Drożdżewską pp. 
6.30 + Cecylię, Franciszka Składanek. 
6.30 + Bogdana Przybysza. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 

CZWARTEK 13 GRUDNIA 2018 

6.30 + Zbigniewa Pyrzanowskiego. 
6.30 + Anielę Szymańską, Marię Karwac-
ką. 
6.30 +Alinę, Ewę, Kazimierza Warda-

ków. 
18.00 + Feliksa Frączyka w 17 r. śm., Ja-
na, Irenę Młynarskich. 

PIĄTEK 14 GRUDNIA 2018 

6.30 + Juliana Bronisława Kasiaka pp. 
6.30 + Andrzeja Wędrychowskiego w 1 r. 
śm. 
6.30 O potrzebne łaski dla Alberta. 
18.00 + Longina Zakrzewskiego w 6 r. 
śm. oraz za zmarłych rodziców i dziad-
ków z obu stron. 

SOBOTA 15 GRUDNIA 2018 

6.30 + Sławomira Zarębę w 1 r. śm. oraz 
za dusze zmarłych z rodziny Jankow-
skich, Denkiewiczów i Zarębów. 
6.30 + Stanisława Rychlewskiego w 3 r. 
śm. 
6.30 O Boże błog. i łaski dla Joanny Bo-
nieckiej z okazji urodzin. 
18.00 + Danutę Tokarską, Stanisława, 
Stefanię Sienkiel, C.R. Wójtowiczów, 
Drączkowskich i Tokarskich. 

NIEDZIELA 16 GRUDNIA 2018 

7.00 + Elżbietę Mielniczek w 1 r. śm. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Mieczysławę, Władysława, Wal-
demara Tobolczyk, Franciszka Bagiń-
skiego, Jana, Danutę Granoszewskich, 
Krzysztofa Kaczmarka. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Wacława w 24 r. śm., Wandę w 
18 r. śm. Żbikowskich i zm. z rodziny. 

9  .  XII  . 2018       -     OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
1. Kościół w Polsce obchodzi dzisiaj dzień modlitwy w intencji Kościoła Kato-

lickiego na Wschodzie. Do modlitwy dołączamy dar pomocy materialnej – 
zbierane są ofiary do puszek na pomoc dla nich. 

2. Skauci Europy wraz z komitetem społecznym „Razem dla Kacperka” oraz 
przyjaciółmi rodziny, rozprowadzają dziś ozdoby bożonarodzeniowe. Do-
chód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na leczenie naszego małego para-
fianina, który zmaga się z ciężką chorobą. Prosimy również o modlitwę za 
Kacpra i jego rodzinę 

3. W dniu dzisiejszym o godz. 16.00 Msza św. dla dzieci klas III przygotowują-
cych się do I Komunii Św. i ich rodziców. Po Mszy św. spotkanie z rodzica-
mi. Obecność obowiązkowa. 

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

5. W sklepiku Brata Alberta można nabywać świece „Caritas”, karty świątecz-
ne, upominki świąteczne a u p. Organisty można nabywać opłatki wigilijne. 

6. Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego zaprasza mieszkańców na nowo-
dworskie spotkanie wigilijne, które odbędzie się 15.XII /sobota/ o godz. 
15.30. 

7. W przyszłą niedzielę będzie gościł w naszej parafii ks. Paweł, który pracuje 
na Ukrainie, buduje tam kościół. Będzie głosił kazania a po Mszach św. bę-
dzie zbierał ofiary na budowę tej świątyni. 

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii 
9. Przebieg wizyty duszpasterskiej będzie następujący ; 

10.XII./Poniedziałek/od godz.16.00 – ul. Zakroczymska bloki 
3,3a,4,5,32,34,42,44,46. 

11.XII./Wtorek/ od godz. 16.00 – ul. Warszawska 8,10, 11, 13, 15, 18, Mazo-
wiecka 6, 7 

12.XII./Środa/ od godz. 16.00 – ul. Targowa n.z., bloki 1/3,2,5; Warszawska 
12, Sukienna 72, Sportowa 70,72,74, Maturzystów n.z., Śniadeckich 
14,15,21. 

13.XII./Czwartek/ od godz. 16.00 – ul. Warszawska 17,19; Sukienna 78, Pa-
derewskiego n.z., 8,10,12,19. 

14.XII./Piątek/ od godz. 16.00 – ul. Boh. Modlina n.z, bloki 77,79, Sukienna 
43, Magistracka n.z. (1 i 3) 

15.XII./Sobota/ od godz. 9.00 – ul. Gospodarcza, Okunin (ul. Nowodworska) 
Od godz. 16. - Okunin (ul. Spokojna i Strażacka ) 

W minionym tygodniu do wieczności  odeszli: Jakub Przemysław Kruszewski, Jarosław Pieczka. Wieczny 
odpoczynek... 


