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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. 

 
 
 

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) 
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Święta Leokadia, 
dziewica i męczenni-
ca. Leokadia pochodziła z 
Toledo. Informacje o niej są 
skąpe. Najstarszy opis jej mę-
czeńskiej śmierci pochodzi z 
wieku VII. Według Martyrolo-
gium Rzymskiego, kiedy cesarz 
Dioklecjan wydał edykt prze-
śladowczy (w roku 303), na-
miestnik rzymski w Toledo 
nakazał uwięzić wszystkich, 
którzy jawnie przyznawali się 
do chrześcijaństwa albo którzy 

zostali jako tacy oskarżeni. Wśród nich znalazła się Leokadia, 
mieszkanka Toledo, dziewica. Dacjan, namiestnik, usiłował ją 
skłonić do odstępstwa najpierw pochlebstwem i obietnicami, 
potem groźbą, wreszcie tak wyszukanymi mękami, że w wię-
zieniu zmarła z wycieńczenia. Był to rok 304. Wspomniany 
żywot z wieku VII głosi to samo, chociaż ubarwił śmierć le-
gendarnymi szczegółami. 
Kult św. Leokadii miał swoje centrum w Toledo przy świątyni 
wzniesionej na jej grobie przez metropolitę św. Helladiusza. 
Metropolita Toledo, Sixila, pisze, że za jego czasów (w. VIII) 
obchodzono bardzo uroczyście jej doroczną pamiątkę 9 grud-
nia. W obecności króla, prymasa i mnóstwa wiernych otwiera-
no grobowiec Świętej i wtedy przemawiał ku czci patronki 
miasta arcybiskup Toledo. Pisze on nadto, że wielkiej czci 
doznawał welon Świętej. Do rozprzestrzenienia kultu Leokadii 
przyczyniły się słynne toledańskie synody kościelne w latach 
633, 636, 638 i 694, odbywające się w katedrze, w której po-
chowano Świętą. 
Kiedy Arabowie w wieku VIII zajęli Toledo, relikwie św. Le-
okadii przeniesiono do Oviedo, gdzie również wzniesiono 
świątynię ku jej czci. W wieku XI relikwie Świętej przewie-
ziono aż do Belgii, gdzie do wieku XVI odbierały cześć w 
opactwie Saint-Ghislain. Kiedy jednak wybuchły w Belgii 
wojny religijne i zaistniało niebezpieczeństwo, że protestanci 
zniszczą relikwie, w roku 1587 przewieziono je z powrotem 
do Toledo, gdzie odbierają cześć w słynnej katedrze. Św. Le-
okadia jest patronką Hiszpanii i Toledo.  
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PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Wyro-
śnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl 
z jego korzeni. I spocznie na niej duch Pań-
ski, duch mądrości i rozumu, duch rady i 
męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. 
Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie bę-
dzie sądził z pozorów ani wyrokował we-
dług pogłosek; raczej rozsądzi biednych 
sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda 
słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy 
gwałtownika, tchnieniem swoich warg 
uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość bę-
dzie mu pasem na biodrach, a wierność 
przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamiesz-
ka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem 
razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą 
pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. 
Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z 
sobą przyjaźnie, młode ich razem będą lega-
ły. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Nie-
mowlę igrać będzie na gnieździe kobry, 
dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. 
Zła czynić nie będą ani działać na zgubę po 
całej świętej mej górze, bo kraj się napełni 
znajomością Pana, na kształt wód, które 
przepełniają morze. Owego dnia to się sta-
nie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla 
narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i 
sławne będzie miejsce jego spoczynku. Oto 
słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Rzymian. Bracia: To, co niegdyś zostało 
napisane, napisane zostało także dla naszego 
pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i 
pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali 
nadzieję. a Bóg, który daje cierpliwość i 
pociechę, niech sprawi, abyście wzorem 
Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i 
zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i ojca 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dlatego 
przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chry-
stus przygarnął was – ku chwale Boga. albo-

wiem Chrystus –powiadam – stał się sługą 
obrzezanych dla ukazania wierności Boga i 
potwierdzenia przez to obietnic danych oj-
com oraz po to, żeby poganie za okazane 
sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napi-
sano: «Dlatego oddawać Ci będę cześć mię-
dzy poganami i śpiewać imieniu Twojemu». 
Oto słowo Boże. 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateu-
sza. W owym czasie pojawił się Jan Chrzci-
ciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 
«Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie». do niego to odnosi się słowo 
proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołają-
cego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
dla Niego prostujcie ścieżki!». Sam zaś Jan 
nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas 
skórzany około bioder, a jego pokarmem 
były szarańcza i miód leśny. Wówczas cią-
gnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i 
cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od 
niego chrzest w rzece Jordan, wyznając 
swoje grzechy. a gdy widział, że przycho-
dziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i 
saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, 
kto wam pokazał, jak uciec przed nadcho-
dzącym gniewem? Wydajcie więc godny 
owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie 
sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo 
powiadam wam, że z tych kamieni może 
Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już sie-
kiera jest przyłożona do korzenia drzew. 
Każde więc drzewo, które nie wydaje dobre-
go owocu, zostaje wycięte i wrzucone w 
ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; 
lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy 
jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić 
Mu sandałów. on was chrzcić będzie Du-
chem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w 
ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze 
do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieuga-
szonym». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 8 Grudnia 2019 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO. 
8.30 + Elżbietę Piaskowską – greg. 8. 
10.00 + Zofię Jastrzębską i zm. z rodzi-
ny, Jadwigę Podgórską. 
11.30 + Jarosława w 8 r. śm., Andrzeja 
Wójcikowskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Wiesława Sitka. 
PONIEDZIAŁEK 9 Grudnia 2019 
6.30 + Elżbietę Piaskowską – greg. 9. 
6.30 + Leokadię, Janusza Angielczy-
ków. 
6.30 + Joannę Dolata w 10 r. śm. 
10.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. i wzrost w wierze dla Agnieszki i 
Pawła Myszakowskich oraz potrzebne 
łaski dla całej rodziny Myszakowskich i 
Krawczaków. 
16.30 + Kacpra Zagozdona ( O po-
trzebne łaski dla jego rodziców i bra-
ta ). 
18.00 Dziękczynna w 22 r. ślubu 
Agnieszki i Mieczysława Olszewskich z 
prośbą o potrzebne łaski dla nich i dla 
całej rodziny. 
19.30 + Wacława Rynkuna w 11 r. śm. 
WTOREK 10 Grudnia 2019 
6.30 + Elżbietę Piaskowską – greg. 10. 
6.30 + Janinę w 6 r. śm., Henryka Cy-
bulskich oraz zm. z całej rodziny Affek 
i Cybulskich. 
6.30 + Wandę Witkowską pp. 
10.00 + Dariusza i Jana Wardalów. 
16.30 + Mirosława Zielkowskiego w 2 r. 
śm. oraz za zm. rodziców. 
18.00 + Halinę Sączała. 
19.30 + Zofię w 10 r., Władysławę, Sta-
nisława w 25 r. śm. Stasiorków. 
ŚRODA 11 Grudnia 2019 
6.30 + Elżbietę Piaskowską – greg. 11. 

6.30 + Cecylię, Franciszka Składanków. 
6.30 + Krystynę, Stefana Wysockich. 
18.00 NOWENNA DO MBNP. 

CZWARTEK 12 Grudnia 2019 

6.30 + Elżbietę Piaskowską – greg. 12. 

6.30 + Aleksandrę, Franciszka Nerc i za 
ich dzieci Janinę, Marię, Genowefę i 
Mirosława. 

6.30 + Czesławę Cyrankowską pp. 
18.00 + Henryka Gronka w 7 r. śm. 
PIĄTEK 13 Grudnia 2019 
6.30 + Elżbietę Piaskowską – greg. 13. 
6.30 + Zbigniewa Pyrzanowskiego. 
6.30 + Anielę Szymańską, Marię Kar-
wacką. 
18.00 + Wiesława ( 2 r. śm. ), Władysła-
wa, Mariannę Nosarzewskich i ich ro-
dziców. 

SOBOTA 14 Grudnia 2019 
6.30 + Elżbietę Piaskowską – greg. 14. 
6.30 + Alinę, Ewę, Kazimierza Warda-
ków. 
6.30 + Apolonię, Aleksandra Hołyń-
skich, Mariana Urbaniaka. 
18.00 + Mieczysławę, Władysława, 
Waldemara Tobolczyków, Franciszka 
Bagińskiego i zm. z rodziny. 

NIEDZIELA 15 Grudnia 2019 
7.00 + Elżbietę Piaskowską – greg. 15. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Mariana Jarzynę. 
11.30 + Eugeniusza Gromadkę w 10 r. 
śm., Edmunda, Józefa, Stanisławę Ma-
rzęckich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
16.00 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 
18.00 + Longina Zakrzewskiego w 7 r. 
śm., Marię, Bronisława Koczarów. 

8 . 12 . 2019   -   OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE 
1. Kościół w Polsce obchodzi dzisiaj dzień modlitwy w intencji Kościoła Katolickiego na Wschodzie. Do 

modlitwy dołączamy dar pomocy materialnej – zbierane są ofiary do puszek na pomoc dla nich. 
2. Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii nabożeństwo 40-to godzinne, połączone z Rekolekcjami 

Adwentowymi. Prowadzi je o. Wojciech, kapucyn. Dzisiaj porządek Mszy św. niedzielny, a jutro i 
we wtorek porządek rekolekcji jest następujący ; 

6.30 –Roraty , po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakram. do godz. 9.45. 
10.00 – Msza św. z nauką ogólną – po Mszy św. wystawienie Najśw. 
             Sakramentu do godz. 16.15. 
16.30 – Msza św. z nauką dla dzieci. 
18.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży 
19.30 – Msza św. z nauką ogólną 

Okazja do spowiedzi jutro i we wtorek. Ostatniego dnia rekolekcji ofiary na tacę będzie zbierał Reko-
lekcjonista; będą one przeznaczone na potrzeby zakonu w którym pracuje. 

3. Ministranci rozprowadzają sianko na stół wigilijny, a u p. Organisty można nabywać opłatki wigi-
lijne. 

4. W sobotę będzie spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci szkolnych o godz. 10.00. Zapraszamy 
do miłej zabawy i modlitwy. 

5. Za tydzień 15 grudnia w niedzielę o godz. 16.00 będzie Msza św. dla dzieci klas III przygotowują-
cych się do Komunii św. Obecność obowiązkowa. 

6. Można już w sklepiku nabyć świece „Caritas”. 
7. Nasza wspólnota parafialna wraz z naszym „Caritasem” zwraca się z prośbą o przynoszenie najpo-

trzebniejszych rzeczy użytku codziennego. Pragniemy z tych rzeczy zrobić paczki dla osób starszych 
( na święta ) i je do nich zanieść, by w ten sposób dać im choć odrobinę radości. Będą to paczki dla 
osób najbardziej potrzebujących. Dary te można składać w sklepiku Brata Alberta bądź w kancela-
rii parafialnej do 20 grudnia. 

8. Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego zaprasza mieszkańców na Nowodworskie spotkanie wigi-
lijne, które odbędzie się 14 grudnia ( sobota ) o godz. 15.00 w parku przy ul. Wysockiego. 

9. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż z 
końcem grudnia br. rozpoczyna swoją działalność Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy 
Dom Samopomocy. Placówka ta będzie prowadzona na zlecenie Powiatu Nowodworskiego przez 
Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, a jego siedziba będzie się mieścić w Nowym Dworze Mazo-
wieckim przy ul. Chemików 6. Szczegóły na plakatach w gablocie. 

10. W dniu 10 stycznia 2020 r. w Hali Torwar w Warszawie odbędzie się wyjątkowy koncert kolędowy 
„Betlejem w Warszawie”. Osoby pragnące wziąć udział w tym koncercie mogą tylko w dniu dzisiej-
szym dokonać rezerwacji biletów w zakrystii. 

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

12. Przebieg kolędy w tym tygodniu będzie następujący: 
CZWARTEK ( 5 GRUDNIA ) g. 16.00 – Modlińska 8, 10, 13, 15, Legionów 9,18 
PIĄTEK ( 6 GRUDNIA ) g. 16.00 – ul. Legionów ( nz ), 5, 8 
SOBOTA ( 7 GRUDNIAA ) g. 16.00 – ul. Mazowiecka 4, 6, 7 
ŚRODA ( 11 GRUDNIA) g. 16.00 – ul. Mazowiecka 2, 3, 8 
CZWARTEK ( 12 GRUDNIA ) g. 16.00 – ul. Warszawska 23, Modlińska 12, Okrzei 2 (nowy blok), War-
szawska 13 
PIĄTEK ( 13 GRUDNIA ) g. 16.00 – ul. Warszawska (bez bloków), Warszawska 8,10,12,18, 35, Mazowiecka 
17 
SOBOTA ( 14 GRUDNIA ) g. 9.00 – ul. Warszawska 11,17, 19 
           g.16.00 – ul. Warszawska 21,27 
PONIEDZIAŁEK ( 16 GRUDNIA ) g. 16.00 – ul. Warszawska 15  
WTOREK ( 17 GRUDNIA ) g.16.00 – ul. Warszawska 3, 5, 5a 
ŚRODA ( 18 GRUDNIA ) g. 16.00 – ul. Zakroczymska (nz), 3, 3a, 5. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Krystyna Abramowicz, Krystyna Kłosińska, Krystyna Ada-
szewska W ieczny odpoczynek... 


