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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) 
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79  80110008  0000  0096  6638  0001 

 

Święta Katarzyna Laboure, dziewica i 
zakonnica. Katarzyna urodziła się 2 maja 
1806 r. w burgundzkiej wiosce Fain-les-
Moutiers. Kiedy miała 9 lat, zmarła jej mat-
ka. Po pogrzebie matki Katarzynę zabrała 
ciotka Małgorzata. Kiedy rodzeństwo roze-
szło się, ojciec wezwał Katarzynę, by pomo-
gła mu w prowadzeniu gospodarstwa. Kiedy 
miała 20 lat i przekonała się, że w domu jej 
pomoc nie jest już nagląco potrzebna, wy-
znała ojcu, że pragnie wstąpić do szarytek. 
Ojciec stanowczo jednak odmówił i wysłał 
córkę do Paryża, do jej brata, Karola, żeby 

mu pomagała prowadzić tam skromną restaurację. Równocze-
śnie nawiązała kontakt z siostrami miłosierdzia. Wstąpiła do 
nich w 24. roku życia. Po odbyciu postulatu i trzech miesięcy 
próby odbyła nowicjat w domu macierzystym zakonu w Pary-
żu. W domu na rue du Bac w Paryżu doznała mistycznych 
łask. W nocy z 26 na 27 listopada 1830 roku, ujrzała Najświęt-
szą Maryję Pannę stojącą na kuli ziemskiej, depczącą stopą łeb 
piekielnego węża. W rękach trzymała kulę ziemską, jakby 
chciała ją ofiarować Panu Bogu. Równocześnie Katarzyna 
usłyszała głos: "Kula, którą widzisz, przedstawia cały świat i 
każdą osobę z osobna". Niebawem obraz zmienił się. Matka 
Boża miała ręce szeroko rozwarte i spuszczone do dołu, a z Jej 
dłoni tryskały strumienie promieni. Usłyszała ponownie głos: 
"Te promienie są symbolem łask, jakie zlewam na osoby, któ-
re Mnie o nie proszą". Święta ujrzała następnie literę M z wy-
stającym z niej krzyżem, dokoła 12 gwiazd, a pod literą M 
dwa Serca: Jezusa i Maryi. Dokoła postaci Maryi z rękami 
rozpostartymi ujrzała napis: "O Maryjo bez grzechu poczęta, 
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Pod koniec 
tego objawienia Katarzyna otrzymała polecenie: "Postaraj się, 
by wybito medale według tego wzoru". Katarzyna o swoim 
objawieniu oraz o otrzymanym poleceniu zawiadomiła spo-
wiednika, o. Aladela. Ten nie chciał sam decydować, ale pora-
dził się arcybiskupa Paryża. Arcybiskup po wstępnym zbada-
niu sprawy orzekł, że nie widzi w tym nic, co sprzeciwiałoby 
się nauce katolickiej. 30 czerwca 1832 roku wybito 1500 
pierwszych medalików. Mimo sławy objawień Katarzyna po-
została cicha i nieznana. Zmarła 31 grudnia 1876 r. Beatyfika-
cji Katarzyny dokonał papież Pius XI 28 maja 1933 roku, a do 
chwały świętych wyniósł ją papież Pius XII w 1947 roku.  
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PIERWSZE CZYTANIE  
 
Czytanie z Mądrości Syracha. 
Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki 
nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zysku-
je odpuszczenie grzechów, a kto szanuje 
matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci 
ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie 
modlitwy będzie wysłuchany. Kto szanuje 
ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest 
Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, 
wspomagaj swego ojca w starości, nie za-
smucaj go w jego życiu. a jeśliby nawet ro-
zum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogar-
dzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosier-
dzie względem ojca nie pójdzie w zapo-
mnienie, w miejsce grzechów zamieszka u 
ciebie. Oto słowo Boże. 
 
DRUGIE CZYTANIE  
 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Kolosan. 
Bracia: Jako wybrańcy Boży – święci i umi-
łowani – obleczcie się w serdeczne współ-
czucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpli-
wość, znosząc jedni drugich i wybaczając 
sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do 
zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył 
wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyw-
dziejcie miłość, która jest spoiwem doskona-
łości. a w sercach waszych niech panuje 
pokój Chrystusowy, do którego też zostali-
ście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie 
wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was 
mieszka w całym swym bogactwie: z całą 
mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, 
psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi 
ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu 
w waszych sercach. A cokolwiek mówicie 

lub czynicie, wszystko niech będzie w imię 
Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez 
Niego. Żony, bądźcie poddane mężom, jak 
przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i 
nie okazujcie im rozjątrzenia. Dzieci, bądź-
cie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to 
jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniaj-
cie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. 
Oto słowo Boże. 
 
EWANGELIA 
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateu-
sza. 
Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański 
ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, 
weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egip-
tu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod 
będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić». 
On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę 
i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do 
śmierci Heroda. Tak miało się spełnić sło-
wo, które Pan powiedział przez Proroka: «z 
Egiptu wezwałem Syna mego». A gdy He-
rod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał 
się Anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, 
weź dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izra-
ela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie 
dziecięcia». On więc wstał, wziął dziecię i 
Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz 
gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos 
w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam 
iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał 
się w okolice Galilei. Przybył do miasta 
zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się 
spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie 
Nazarejczykiem». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 29 Grudnia 2019 
7.00 + Elżbietę Piaskowską – greg. 29. 
8.30 + Jerzego, Wiktorię Siedziew-
skich. 
10.00 + Bolesława, Zofię, Juliusza, 
Arkadiusza i Pawła Gromadków. 
11.30 + Zdzisława Godlewskiego, Wi-
tolda Mojek. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Kryspina Markiewicza. 
PONIEDZIAŁEK 30 Grudnia 2019 
7.00 + Elżbietę Piaskowską – greg. 30. 
7.00 + Jana Wiśniewskiego. 
7.00 + Hannę Tobolczyk, Irenę, Bogu-
sława Mazanków. 
18.00 + Tadeusza Dębskiego, c.r. 
Krzyżanowskich. 
WTOREK 31 Grudnia 2019 
7.00 + Irenę Wysocką w 7 r. śm. 
7.00 + Janinę, Józefa, Włodzimierza 
Obtułowiczów, Zofię, Władysława, 
Kazimierza Januszewskich. 
7.00 + Eugeniusza Burzyńskiego. 
18.00 MSZA DZIĘKCZYNNA NA 
ZAKOŃCZENIE ROKU 2019 
ŚRODA 1 Stycznia 2020 
7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego. 
8.30 + Reginę Nowak – greg. 1. 
10.00 + Halinę, Mieczysława Wi-
śniewskich, zm. z rodz. Kowalików i 
Wiśniewskich. 
11.30 + Mieczysława Dziubińskiego, 
za zm. rodziców i braci. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Józefa Nowaka – greg. 1. 

 

CZWARTEK 2 Stycznia 2020 

7.00 + Reginę Nowak – greg. 2. 

7.00 + Józefa Nowaka – greg. 2. 

7.00 + Krystynę Kłosińską pp. 
18.00 + Kazimierza w 10 r. śm., Fran-
ciszka, Stanisławę Prusaczyków. 
PIĄTEK 3 Stycznia 2020 
7.00 + Reginę Nowak – greg. 3. 
7.00 + Józefa Nowaka – greg. 3. 
7.00 + Piotra Siekluckiego i dziadków 
z obu stron. 
18.00 + Danielę, Władysławę, Leona 
Wojciechowskich. 

SOBOTA 4 Stycznia 2020 
7.00 + Reginę Nowak – greg. 4. 
7.00 + Józefa Nowaka – greg. 4.  
7.00 + Andrzeja Gałeckiego w 38 r. 
śm. 
18.00 + Antoniego, Janinę Padło, 
Grzegorza Czarneckiego. 

NIEDZIELA 5 Stycznia 2019 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA. 
8.30 + Reginę Nowak – greg. 5. 
10.00 + Alfredę, Anastazego Affek, 
Hannę Arbaszewską. 
11.30 + Bartosza Żukowskiego w 11 r. 
śm., Stanisława, Paulinę Zielskich, 
Sławomira Woźniaka. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Józefa Nowaka – greg. 5. 

29  .   XII  .  2019    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny. 
2. We wtorek ostatni dzień Roku Pańskiego 2019. O godz. 18.00 zostanie 

odprawiona Msza św. dziękczynna, podczas której ks. Proboszcz złoży 
sprawozdanie na zakończenie roku. Po Mszy św. nabożeństwo dzięk-
czynno – błagalne. 

3. W środę ( 1 stycznia ) Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
rozpoczniemy Rok Pański 2020. Msze św. w tym dniu wg porządku 
niedzielnego. 

4. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Msza św. ku czci 
Najśw. Serca pana Jezusa o godz. 7.00. Spowiedź rano i po południu 
od godz. 17.30. W I sobotę miesiąca Msza św. ku czci Niepokalanego 
Serca Maryi o godz. 7.00. Od godz. 9.00 kapłani odwiedzą w domach 
z posługą sakramentalną osoby chore i starsze. 

5. W przyszły poniedziałek ( 6 stycznia ) Uroczystość Objawienia Pań-
skiego – Trzech Króli. Poświęcenie kadzidła i kredy podczas Mszy 
św. Jak co roku kredę i kadzidło przygotowały Siostry pracujące w 
naszej Parafii. Ofiary, które złożymy przy nabywaniu kredy i kadzidła 
będą przeznaczone na utrzymanie domu Sióstr. Zwracam się z gorącą 
prośbą o to finansowe wsparcie dla sióstr, które przeprowadzają re-
mont swojego domu i każdy grosz się im przyda. Zaś ofiary, które te-
go dnia złożymy na tacę, przeznaczone będą na misje. 

6. Ponieważ 6 stycznia przypada Uroczystość Trzech Króli – to Msza św. 
wspólna za zmarłych zostaje przeniesiona na poniedziałek 13 stycznia. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakry-
stii. Został jeszcze tygodnik „Idziemy” - dołączony jest do niego ka-
lendarz ścienny i śpiewnik z kolędami – wszystko w cenie 5 zł. Zachę-
camy i zapraszamy. 

8. Porządek kolędy jest następujący: 
30 grudnia (poniedziałek ) od godz. 16.00 – ul. Targowa (cała), Sukien-

na 72, 78 
2 stycznia (czwartek ) od godz. 16.00 – ul. Daszyńskiego ( cała ). 
4 stycznia ( sobota ) od godz. 16.00 – ul. Sukienna ( nz ). 
7 stycznia (wtorek) od godz. 16.00 – ul. Magistracka, Sobieskiego, 

Przejazd. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Jadwiga Sempławska W ieczny odpoczynek... 


