
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 państwowych; 
zaś w wakacje tylko po południu) 

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

 

Objawienie Pań-
skie—Trzej Królo-
wie. Pokłon Mędrców 
ze Wschodu złożony 
Dziecięciu Jezus, opi-
sywany w Ewangelii 
przez św. Mateusza 
(Mt 2, 1-12), symboli-
zuje pokłon świata po-

gan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem 
Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. 
Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli 
gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajem-
nicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym zna-
kiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną 
podróż do Jerozolimy. 
Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. 
Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroc-
twa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce 
narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyru-
szają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu 
swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie 
wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną dro-
gą.  
Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierw-
szych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze 
jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia ob-
chodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w 
treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, 
czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. 
Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje 
się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia). 
W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat 
pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się 
Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przycho-
dzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność 
zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wy-
soka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 

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

Wiadomości Parafialne 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO                      6 STYCZNIA 2019 �. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 
Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe 
światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo 
oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowi-
ja ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała 
jawi się nad tobą. 
I pójdą narody do twojego światła, królowie do 
blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i 
zobacz: ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. 
Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach 
niesione są twe córki. 
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce 
twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną 
bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku 
tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – droma-
dery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z 
Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie 
hymny na cześć Pana. Oto słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.  
Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, * 
królowie Szeby i Saby złożą daninę. 
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, * 
wszystkie narody będą mu służyły.  
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Efezjan. 
Bracia: 
Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Bo-
ga łaski danej mi dla was, że mianowicie 
przez objawienie oznajmiona mi została ta 
tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom 
ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak 
teraz została objawiona przez Ducha świę-
tym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, 
że poganie już są współdziedzicami i współ-
członkami Ciała, i współuczestnikami obiet-
nicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. 
Oto słowo Boże. 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie 
i przybyliśmy oddać pokłon Panu.  
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. 
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za 
panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wscho-
du przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest 
nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy 
bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyli-
śmy oddać Mu pokłon». 
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z 
nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich 
arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, 
gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowie-
dzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napi-
sane przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, 
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych 
miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, 
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». 
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i 
wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania 
się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: 
«Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, 
a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja 
mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłu-
chawszy króla, ruszyli w drogę. 
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, 
postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała 
się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli 
gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i 
zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na 
twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe 
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i 
mirrę. 
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali 
do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do 
swojego kraju. Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 6 STYCZNIA 2019 

7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
8.30 + Bogumiła Siudeja greg.5 
10.00 + Jadwigę Białorucką w 4 r. śm. 
11.30 + Bartosza Żukowskiego w 10 r. 
śm., Stanisława, Paulinę Zielskich 
oraz ich syna Stanisława, Sławomira 
Woźniaka, zm. z rodziny Zielskich i 
Woźniaków. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Barbarę Traczyk greg.5 
 

PONIEDZIAŁEK 7 STYCZNIA 2019 

7.00 + Barbarę Traczyk greg.6 
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.6 
7.00 + Edwarda – Zbigniewa Kaczo-
rowskiego. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMAR-
ŁYCH. 
 

WTOREK 8 STYCZNIA 2019 

7.00 + Barbarę Traczyk greg.7 
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.7 
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego. 
18.00 + Andrzeja Lipke, jego zm. ro-
dziców i zm. z rodziny. 
 

ŚRODA 9 STYCZNIA 2019 

7.00 + Barbarę Traczyk greg.8. 
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.8. 
7.00 + Genowefę Brodowską, dziad-
ków, Wiktorię, Stanisława Nowiń-
skich, zm. z rodziny Nowińskich i Mi-
chałowskich. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 

CZWARTEK 10 STYCZNIA 2019 

7.00 + Barbarę Traczyk greg.9 
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.9 
7.00 + Klementynę, Danutę, Bronisła-
wa Śniadych, Monikę i dziadków 
Bziuk, Lucynę, Zenona Skubińskich, 
Barbarę, Kazimierza Mikulskich. 
18.00 + Zofię, Konstantego, Zygmun-
ta Godzwa, Zofię, Stanisława Szcze-
pańskich. 

PIĄTEK 11 STYCZNIA 2019 

7.00 + Barbarę Traczyk greg.10 
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.10 
7.00 + Krystynę Wysocką. 
18.00 + Wiesława Sitka w 1 r. śm. 

SOBOTA 12 STYCZNIA 2019 

7.00 + Barbarę Traczyk greg.11 
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.11 
7.00 + Stanisławę, Kazimierza Bekal-
skich oraz dziadków z obu stron. 
18.00 + Czesławę Karpińską w 1 r. 
śm. 

NIEDZIELA 13 STYCZNIA 2019 

7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
8.30 + Bogumiła Siudeja greg.12 
10.00 + Stefana, Stanisławę Mędrec-
kich. 
11.30 + Barbarę Traczyk greg.12 
13.00 ZA PARAFIAN 
16.00 
18.00 + Reginę, Tadeusza, Krzysztofa 
Golejewskich, Józefę Panasiewicz. 

 
6  .  I  .  2019    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 

 
1. Dziś Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Poświęcenie kadzi-

dła i kredy podczas Mszy św. Jak co roku kredę i kadzidło przygotowały Sio-
stry pracujące w naszej Parafii. Ofiary, które złożymy przy nabywaniu kredy 
i kadzidła będą przeznaczone na utrzymanie domu Sióstr. Zaś ofiary, które 
tego dnia złożymy na tacę, przeznaczone będą na misje. 

2. Jutro (poniedziałek) będzie Msza św. zbiorowa za zmarłych. Intencje można 
składać w zakrystii a ich wyczytywanie rozpoczniemy o godz. 17.50. 

3. Za tydzień niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Narodzenia Pańskiego. 
4. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali ponownie w naszej parafii „Dzień 

modlitwy”. Jest to czas szczególnej modlitwy parafialnej, dziękczynnej za 
nawiedzenie Matki Bożej. Okazja do zawierzenia Bogu intencji osobistych, 
rodzinnych, diecezjalnych i całego Kościoła. Od godz. 14.00 będzie trwało 
wystawienie Najśw. Sakramentu do godz. 15.30. Zapraszamy do adoracji i 
modlitwy. 

5. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 będzie Msza św. dla dzieci kl. III, przy-
gotowujących się do I Komunii Św. Dzieci przychodzą z rodzicami, obec-
ność obowiązkowa. 

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii. 
7. Porządek kolędy : 

7 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00 – ul. Lotników 7 

8 stycznia (wtorek) od godz. 16.00 – ul. Sportowa nz, Leśna nz. 

9 stycznia (środa) od godz. 16.00 – ul. Chemików 3. 

10 stycznia (czwartek) od godz. 16.00 – ul. Sukienna nz. 

11 stycznia (piątek) od godz. 16.00 – ul. Boh. Modlina 20. 

12 stycznia (sobota) od godz. 9.00 – Okunin 140, 142 i 142a, ul. Nowołeczna 

(cała) i blok nr 3, Zakroczymska nz., Foscha nz. 

    od godz. 16.00 – ul. Przejazd nz i 7. 

14 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00 – ul. Boh. Modlina 24.  

W minionym tygodniu do wieczności  odeszli: Janusz Marjański, Kazimierz Piasecki. Wieczny odpoczynek... 


