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

1. Dziś III Niedziela miesiąca. Zapraszamy na modlitwę adoracyjną 
przed Chrystusem obecnym w Najśw. Sakramencie w godz.19.00 
– 21.00. 

2. Przeżywamy dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 
Po Mszy. św. o godz.13.00 wystawienie Najśw. Sakramentu -
oddamy Parafię i siebie pod Panowanie Chrystusa Króla, odmówi-
my litanię i Akt poświęcenia się Najśw. Sercu  Pana Jezusa. 
Za wspólne odmówienie tego Aktu w dniu dzisiejszym można 
zyskać odpust zupełny, spełniając te warunki ,co zawsze. 

3. Ofiary zbierane dziś na tacę przeznaczone są na Seminarium Du-
chowne. 

4. W ubiegłą niedzielę z ofiar do puszek – na pomoc Irakowi – ze-
brano 1.600zł. 

5. Za tydzień – I Niedzielą Adwentu rozpoczniemy nowy rok litur-
giczny. W adwencie w dni powszednie o godz.6.30 będzie odpra-
wiana Msza św. ku czci Matki Bożej – Roraty. Już dziś zaprasza-
my do wspólnego adwentowego czuwania. 

6. Można już nabywać opłatki wigilijne u p. Organisty – są one po-
święcone. 

7. W dniach 4, 5, 6 grudnia ( niedziela ,poniedziałek ,wtorek ) bę-
dziemy przeżywali dni dorocznej Adoracji Najśw. Sakram. - 40 – 
to godzinne nabożeństwo, połączone z Rekolekcjami Adwentowy-
mi. 

8. W dniu 30 listopada przypada wspomnienie Św. Andrzeja Apo-
stoła. W tym dniu swoje imieniny obchodzą nasi księża – Ks. 
Proboszcz i Ks. Andrzej. Pragniemy zaprosić  wszystkich na Msze 
św. w int solenizantów: za Ks. Proboszcza w przyszłą niedzielę 
( 27 listopada) o godz.10.00,zaś za Ks. Andrzeja we wtorek ( 29 
listopada ) o godz.7.00. 

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

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

 

21 XI Wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. 
Według tradycji, wywodzącej się z apokryfów, Maryja jako dziecko została 
przedstawiona w świątyni jerozolimskiej i przy niej się wychowywała. Święto 
to obchodzono na Wschodzie już w VII wieku w rocznicę poświęcenia ko-
ścioła Matki Bożej w Jerozolimie. W XI wieku święto zostało przyjęte przez 
Kościół Zachodni. Kościół wspomina dzisiaj przede wszystkim ofiarę, która 
dokonała się w duszy Maryi w zaraniu Jej świadomego życia. Maryja ukazuje 
się wszystkim jako wzór życia poświęconego Bogu. 
22 XI Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. 
Cecylia jest jedną z najsławniejszych męczennic Kościoła rzymskiego. Trud-
no jest jednak odróżnić w opisie jej męczeństwa fakty historyczne od dodat-
ków legendarnych, które świadczą o popularności Świętej. Według legendy, 
mimo złożonego ślubu czystości, zmuszono ją do małżeństwa z poganinem 
Walerianem. Pan Bóg zachował jednak cudownie jej dziewictwo. Święta 
dziewica pozyskała męża i jego brata Tyburcjusza dla Chrystusa i razem z 
nimi poniosła śmierć męczeńską przez ścięcie. Ciało św. Cecylii odkryto w 
katakumbach w roku 822 i przeniesiono do bazyliki na Zatybrzu jej poświęco-
nej. Imię św. Cecylii wymienia się w Kanonie rzymskim. Jest ona patronką 
muzyki kościelnej. 

Por: http://liturgia.niedziela.pl/spis_liturgia.php?p=201611 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 

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

Wiadomości Parafialne 
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA  Uroczystość Chrystusa Króla        20 !"#$%&'('  2016r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Drugiej Księgi Samuela: Wszyst-
kie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w 
Hebronie i oświadczyły Mu: «Oto my kości 
twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem 
nad nami, ty wyprawiałeś się i powracałeś na 
czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz 
pasł mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem dla 
Izraela». Cała starszyzna Izraela przybyła do 
króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przy-
mierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Nama-
ścili więc Dawida na króla nad Izraelem. 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
REF. Idźmy z radością na spotkanie Pana. 
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *  
«Pójdziemy do domu Pana».  
Już stoją nasze stopy *  
w twoich bramach, Jeruzalem. 
    Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *  
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.  
Tam ustawiono trony sędziowskie, *  
trony domu Dawida. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan: Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was 
uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w 
światłości. On uwolnił nas spod władzy ciem-
ności i przeniósł do królestwa swego umiłowa-
nego Syna, w którym mamy odkupienie, od-
puszczenie grzechów. On jest obrazem Boga 
niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego 
stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stwo-
rzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, 
byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy 
Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. 
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało 
stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko 
w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała, to 
jest Kościoła. On jest Początkiem, Pierworod-
nym spośród umarłych, aby sam zyskał pierw-

szeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem 
Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby 
przez Niego i dla Niego znów pojednać wszyst-
ko z sobą: i to co na ziemi, i to co w niebio-
sach, wprowadziwszy pokój przez Krew Jego 
Krzyża. 

Oto Słowo Boże. 
 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja.  
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;  
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza:  
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. 
Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco 
mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz 
siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, 
Wybrańcem Bożym». Szydzili z Niego 
i żołnierze; podchodzili do Niego i podawa-
li Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem 
żydowskim, wybaw sam siebie». Był także 
nad Nim napis w języku greckim, łacińskim 
i hebrajskim: «To jest Król żydowski». 
Jeden ze złoczyńców, których tam powie-
szono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Me-
sjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz 
drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się 
nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? 
My przecież sprawiedliwie, odbieramy bo-
wiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On 
nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, 
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swe-
go królestwa». Jezus mu odpowiedział: 
«Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną 
będziesz w raju». 

Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 20.11.2016 
7.00 +Feliksa Szpygiel. 
7.00 + Eugeniusza Kunickiego 21 greg. 
8.30 + Zm poleconych w wypominkach 
rocznych. 
10.00 + Stanisława Wiesławę i Franciszka 
Wąsiewskich. 
11.30 +Bronisławę i Aleksandra Dęb-
skich. 
13.00  W INT. PARAFIAN. 
18.00 + WYPOMINKI. 
 
PONIEDZIAŁEK 21.11.2016 
7.00 + Czesława i Wiktorię-Marię i Stani-
sława Traczyk 
7.00 + Władysława, Helenę Krystynę Ma-
zurek, Małgorzatę Smolińską 
7.00 + Annę Kunicką 1 greg. 
18.00 + WYPOMINKI. 
18.00 + Eugeniusza Kunickiego 22 greg. 
 
WTOREK 22.11.2016  
7.00 + Annę Kunicką 2 greg. 
7.00 + Apolonię Śmigowską w 1 rocznicę 
śm. 
18.00 + WYPOMINKI. 
18.00 + Eugeniusza Kunickiego 23 greg. 
 
ŚRODA 23.11.2016  
7.00 + Annę Kunicką 3 greg. 
7.00 + Adelę Stasiak 
7.00 +Zofię Frączak w 1 rocz. śm. 
7.00  +Łucję Plackowską p.p. 
18.00 + WYPOMINKI. 
18.00 +Eugeniusza Kunickiego 24 greg. 
 
CZWARTEK 24.11.2016 
7.00 + Annę Kunicką 4 greg. 
7.00  + Eugeniusza Kunickiego 25 greg. 
7.00 + Apolonię Śmigrodzką w 1 r. śm. 

7.00 +Zbigniewa Zakrzewskiego w 1 
r.śm. 
18.00 + WYPOMINKI. 
 
PIĄTEK 25.11.2016 
7.00 + Eugeniusza Kunickiego 26 greg. 
7.00 + Annę Kunicką 5 greg. 
7.00 +Eugenię Królikowską w 5 r.śm 
7.00  +Krystynę Janinę Traczewską p.p. 
18.00 + WYPOMINKI. 
 
SOBOTA 26.10.2016 
7.00 + Annę Kunicką 6 greg. 
7.00 +. Eugeniusza Kunickiego 27 greg. 
7.00 + Zdzisława, Juliana, Janinę Liw-
skich i Kazimierę Kobuszewską 
18.00 + WYPOMINKI. 
 
NIEDZIELA 27.11.2016 
7.00 +. Annę Kunicką 7 greg. 
7.00 + Eugeniusza Kunickiego 28 greg. 
8.30  
10.00 w int. Ks. Proboszcza 
11.30  
 13.00  W INT. PARAFIAN. 
18.00 + WYPOMINKI. 
 
 
   DUSZE W CZYŚCIU CIERPIĄCE 

W minionym tygodniu do wieczności 
odeszli:   Śp. Ireneusz Banaś; Śp. Anna 
Podgórska; Śp. Urszula Boniecka, Śp. Kazimierz Banaszewski Wieczny odpoczynek…  

WIDOK CZYŚĆCA. Maria Simma powiedziała: „Czyściec jest w wielu miejscach". „Dusze nie przychodzą z czyśćca, lecz z czyśćcem". 
Widziała, że czyściec dla każdego wygląda różnie. Bardzo dużo dusz jest w czyśćcu. Trwa ciągły ruch przychodzących i odchodzą-
cych. Pewnego razu widziała wiele dusz, same nieznajome. Dusze, które zgrzeszyły przeciwko wierze, nosiły na sercu ciemny pło-
mień, a te, które zgrzeszyły nieczystością, miały płomień czerwony. Innym razem widziała dusze czyśćcowe w grupach: księża, zakon-
nicy, zakonnice, widziała katolików, protestantów i pogan. Dusze katolików muszą znosić cięższe cierpienia niż protestantów. Poganie 
natomiast mają lżejszy czyściec, ale otrzymują mniej pomocy i trwa on dłużej. Katolicy dostają więcej pomocy i zostają szybciej wyba-
wieni. Widziała również wielu zakonników i wiele zakonnic przebywających w czyśćcu z powodu oziębłości i braku miłości. Nawet 
sześcioletnie dzieci muszą czasem długo pokutować w czyśćcu. Miłość i sprawiedliwość Boża w czyśćcu objawiły się Marii Simmie w 
doskonałej harmonii. Każda dusza karana jest stosownie do rodzaju przewinienia i afektu, w jakim dopuściła się grzechu. Gwałtowność 
cierpieć jest różna. Niektórzy cierpią tak, jak dzieje się to w pełnym trudów życiu na ziemi, i muszą czekać, by wolno im było oglądać 
Boga. Jeden dzień ciężkiego czyśćca to więcej niż dziesięć lat lekkiego. Czas trwania pokuty też jest różny. Ksiądz z Kolonii był w 
czyśćcu od roku 555 aż do Wniebowstąpienia Pańskiego roku 1954 i gdyby nie został wybawiony przez cierpienia zastępcze Marii 
Simmy, musiałby cierpieć dalej. Są też dusze, które muszą pokutować w czyśćcu aż do Sądu Ostatecznego. Innym wystarczy pół 
godziny pokuty albo jeszcze mniej, jakby przepłynęły tylko przez czyściec.  Szatan może dręczyć dusze cierpiące w czyśćcu, zwłasz-
cza te, które były współwinne wtrąceniu innych do piekła. Dusze w czyśćcu znoszą swoje cierpienia z godną podziwu cierpliwością i 
wychwalają miłosierdzie Boże, dzięki któremu uniknęły wiecznego potępienia. Wiedzą, że zasłużyły na swoje cierpienia i żałują za 
grzechy. Modlą się do Maryi, Matki Miłosierdzia. Maria Simma widziała też wiele dusz czekających na pomoc Matki Bożej. Ten, kto za 
życia lekceważy czyściec i w związku z tym grzeszy, będzie za to ciężko pokutował. 
DUSZE CZYŚĆCOWE I UMIERAJĄCY. W nocy przed uroczystością Wszystkich Świętych pewna dusza powiedziała Marii: „Dzisiaj 
we Wszystkich Świętych umrze w Vorarlbergu dwoje ludzi, którym grozi wieczne potępienie. Można ich uratować tylko nieustającą 
modlitwą". Maria Simma podjęła, więc modlitwę przy wsparciu jeszcze innych osób. Następnej nocy inna dusza powiedziała jej, że tych 
dwoje uniknęło piekła i trafiło do czyśćca. Jeden z nich w ostatniej chwili przyjął jeszcze kapłana, drugi odmówił przyjęcia ostatniego 
namaszczenia. Dusze czyśćcowe mówią: „Wielu ludzi trafia do piekła, ponieważ za mało się za nich modlimy. Należy codziennie rano i 
wieczorem odmawiać modlitwę za konających:  „O najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz naszych, błagam Cię przez konanie Najświęt-

szego Serca Twego i przez boleści Matki Twej Niepokalanej, obmyj we krwi Twojej grzeszników całego świata, co dziś umrzeć mają. 

Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi! Któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!  

WSKAZÓWKI. Dusze czyśćcowe troszczą się o nas ludzi i o królestwo Boże. Świadczą o tym niektóre wskazówki, jakie przekazały 
Marii Simmie. W jej notatkach znajdują się następujące uwagi: nie należy skarżyć się na obecne czasy. Rodzicom trzeba powiedzieć, 
że to oni ponoszą główną winę. Rodzice nie mogą, bowiem bardziej zaszkodzić swemu dziecku, niż spełniając każdą jego zachciankę i 
dając mu wszystko, czego pragnie, aby tylko było zadowolone i nie krzyczało. Postępując w ten sposób można łatwo zaszczepić w nim 
pychę. Kiedy takie dziecko pójdzie do szkoły, nie zna Modlitwy Pańskiej i nie potrafi się przeżegnać. Często nic nie wie o Bogu. Rodzi-
ce usprawiedliwiają się twierdząc, że jest to rola katechetów i nauczycieli religii. Tam, gdzie nauka religii nie zacznie się już we wcze-
snym dzieciństwie, religijność takiego dziecka później nie przetrwa. Uczcie dzieci, że mówicie: „nie"!  Skąd dziś tyle religijnej obojętno-
ści, tyle upadku moralnego? Ponieważ dzieci nie nauczyły się rezygnować. Wyrastają z nich później ludzie wiecznie niezadowoleni i 
bez zahamowań, którzy muszą wszystkiego spróbować i dla których liczy się tylko ich własna wygoda. Stąd tyle seksu, zapobiegania 
ciąży i zabójstw w łonie matki. Te nienarodzone dzieci wołają o pomstę do nieba. Ich liczba jest dzisiaj w wielu miejscowościach więk-
sza niż dzieci, które przychodzą na świat. Ustawa o dopuszczalności przerywania ciąży musi zostać  zaostrzona, ponieważ tego aktu 
przemocy dopuszczają się dziś już 14-letnie dziewczęta. Każdy lekarz, który podczas badania stwierdzi przerwanie ciąży, jest zobowią-
zany zgłosić to odpowiednim władzom, w przeciwnym razie obciąża się wielką odpowiedzialnością. Kto jako dziecko nie nauczył się 
rezygnowania, wyrasta na egoistę, człowieka nieczułego, owładniętego żądzą panowania. Stąd dzisiaj tyle nienawiści i braku miłości. 
Jeżeli chcemy, by nasze czasy były lepsze, musimy lepiej wychowywać nasze dzieci.  Dużo grzechów popełnia się też przeciw miłości 
bliźniego, zwłaszcza przez zniesławienia, oszczerstwa i oszustwa. Gdzie to się zaczyna? W myślach. Trzeba nauczyć się natychmiast 
„wyłączać" te niechętne myśli. Trzeba nauczyć się tego jeszcze w dzieciństwie. Jeśli zwalczymy taką niechętną bliźniemu myśl, nie 
osądzimy go bez miłości.  Każdy katolik jest zobowiązany do apostolstwa, jeden poprzez swoje powołanie, inny przez dobry przykład. 
Słychać narzekania, że wielu ulega zepsuciu przez nieobyczajne lub wrogie wierze rozmowy. Czemu więc inni milczą? Ci dobrzy 
powinni bronić swego zdania, przyznać się, że są chrześcijanami. Czy kiedykolwiek w historii Kościoła ratowanie dusz i kultury chrze-
ścijańskiej było tak pilne, a zadanie świeckich tak ważne jak obecnie?  Wszyscy chrześcijanie powinni bardziej szukać królestwa Boże-
go i mocniej je wspierać. Inaczej ludzie nie będą w stanie rozpoznać działania Opatrzności Bożej. Troski o duszę nie może przysłonić 
przesadną troska o ciało.  22 stycznia 1955 w nocy usłyszałam głośno i wyraźnie wypowiedziane słowa: „Bóg żąda pokuty!". Czynić ją 
można przez dobrowolne ofiary i modlitwę. Jeśli nie czyni się jej dobrowolnie, Bóg sam ześle ofiary pokutne. Pokuta odbyć się musi. 

Sonntag, 20 lutego 1955,  Alfons Matt, proboszcz w Sonntag 

Przeżycia z duszami czyścowymi Marii Simmy 


