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

1.Dziś rozpoczęliśmy Adwent. W Adwencie w dni powszednie o 
godz.6.30 będzie odprawiana Msza św. ku czci M. Bożej – Rora-
ty. Zapraszamy do wspólnego adwentowego czuwania. 

2.W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. 
- w I piątek – Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa 

o godz.18.00. Spowiedź rano i od ogdz.17.30. 
- w I sobotę miesiąca rozpoczniemy nowennę przed rozpoczęciem 

Peregrynacji Obrazu M.B. Częstochowskiej w naszej Diecezji 
we wrześniu 2017 roku, oraz jubileuszu 100 -lecia Objawień 
Fatimskich. 

Zapraszamy na godz.18.00 – porządek będzie następujący: 
- godz.18.00 – Msza św. 
- godz.19.00 – Różaniec, piętnastominutowe rozważanie tajemnic 

różańcowych 
- o godz.20.00 – Modlitwa w ciszy przed Najświętszym sakramen-

tem 
- godz. 21.00 Apel Jasnogórski i Akt oddania się Matce Bożej 
W I sobotę miesiąca od godz. 9.00 kapłani odwiedzą chorych i 

osoby starsze z posługą sakramentalną. 
3.W przyszłą niedzielę 4 grudnia w naszej parafii rozpoczniemy 

dni dorocznej adoracji Najśw. Sakramentu, połączone z Rekolek-
cjami Adwentowymi. W niedzielę 4.XII – porządek Mszy św. 
niedzielny 

- 5 i 6 grudnia (poniedziałek i wtorek ) porządek będzie następują-
cy : 

- 6.30 – Msza św. roratnia, po Mszy św, wystawienie Najśw. Sa-
kramentu, do godz.10.00 

- o godz.10. 00 -Msza św. z nauka dla dorosłych, po Mszy św.-
wystawienie Najśw. Sakram. do godz.16.30 

-godz.16.30 - Msza św. z nauka dla dzieci 
-godz.18.00 – Msza św. z nauka dla młodzieży 
-godz.19.30 – Msza św. z nauka dla dorosłych 
Okazja do spowiedzi podczas Mszy św. w  poniedziałek i wtorek. 
4.W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na pomoc 

dla Kościoła Katolickiego na Wschodzie. 
5.W sklepiku Brata Alberta są do nabycia świece Caritas 

„Wigilijnego dzieła pomocy dzieciom” oraz kartki świąteczne. 
6.W środę przypada wspomnienie Św. Andrzeja Apostoła. W tym 

dniu swoje imieniny obchodzą nasi Księża – Ks. Proboszcz i Ks. 
Andrzej. 

Składamy wam najserdeczniejsze życzenia płynące z głębi serc -
Darów Ducha św., obfitości Bożych łask i wszelkiego dobra na 
co dzień. By Pan Bóg zachował was w swojej służbie do końca i 
otaczał opieką. Szczęść Boże. 

7.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ja można w 
zakrystii. 

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

 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:   Śp. Bożena Siemiń-
ska; Śp. Marianna Gańko; Śp. Alina Łucek, Wieczny odpoczynek…  

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

Wiadomości Parafialne 
I NIEDZIELA ADWENTU                                                                         27 ���������  2016r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Widze-
nie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i 
Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że 
góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu 
gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie naro-
dy do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzek-
ną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do 
świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg 
swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo 
Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruza-
lem». On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i 
wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy 
swe miecze przekują na lemiesze, a swoje 
włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi 
nie podniesie miecza, nie będą się więcej za-
prawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, 
postępujmy w światłości Pana! 

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. 
   Tam wstępują pokolenia Pańskie, *  
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię 
Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, *  
trony domu Dawida. 
   Proście o pokój dla Jeruzalem: *  
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.  
Niech pokój panuje w twych murach, *  
a pomyślność w twoich pałacach. 
    Ze względu na braci moich i przyjaciół *  
będę wołał: «Pokój z tobą».  
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *  
modlę się o dobro dla ciebie. 
 
 
 
 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła 
do Rzymian: Bracia: Rozumiejcie chwilę 
obecną: teraz nadeszła dla was godzina po-
wstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest 
bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc 
się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy 
więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w 
zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny 
dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w 
rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdro-
ści. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chry-
stusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, doga-
dzając żądzom. 

Oto Słowo Boże. 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja.  
Okaż nam, Panie, łaskę swoją,  
i daj nam swoje zbawienie. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak 
było za dni Noego, tak będzie z przyjściem 
Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie 
przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż 
wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do 
arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i 
pochłonął wszystkich, tak również będzie z 
przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch 
będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zo-
stawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna 
będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie 
więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz 
przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz 
wiedział, o której porze nocy złodziej ma 
przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby 
włamać się do swego domu. Dlatego i wy 
bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 

Oto słowo Pańskie. 



I NIEDZIELA ADWENTU 27.11.2016 

7.00 + Annę Kunicką 7 greg. 

7.00 + Eugeniusza Kunickiego 28 greg. 

8.30 + Janusza i Stanisława w 4 r.śm. Szczepańskich 

10.00 w int. Ks. Proboszcza-imieninowa 

11.30 +Aleksandra Kozłowskiego 

 13.00  W INT. PARAFIAN. 

18.00 + WYPOMINKI. 

PONIEDZIAŁEK 28.11.2016 

6.30 + Annę Kunicką 8 greg. 

6.30 + Eugeniusza Kunickiego 29 greg. 

6.30 + Janinę Szymańską p.p. 

18.00 + WYPOMINKI. 

WTOREK 29.11.2016  

6.30   w int Ks. Andrzeja- imieninowa.  

6.30 + Annę Kunicką 9 greg. 

6.30 + Eugeniusza Kunickiego 30 greg. 

6.30 + Mariannę Gańko. 

18.00 + WYPOMINKI. 

ŚRODA 30.11.2016  
6.30 + Annę Kunicką 10 greg. 

6.30 + Andrzeja Malinowskiego. 

6.30 + Andrzeja Rudnickiego w 20 rocz. śm. 

6.30  + Stanisławę i Franciszka Dębskich,  

         Franciszkę i Stanisława Groszkowskich. 

18.00 + WYPOMINKI. 

CZWARTEK 1.12.2016 

6.30 + Annę Kunicką 11 greg. 

6.30 + Wiktorię Piórkowską 1 greg. 

 

6.30 + Józefa i Józefę Wyglądała,  

           Jana i Józefę Olczyk. 

6.30 +Stefana Fersztorowskiego w 50 r.śm.  

         i zm. z rodz. 

18.00 + Stanisława w 43 r. śm., Franciszka w 9 r. śm i 

Benedykta oraz zm. z rodz. Wąsiewskich. 

PIĄTEK 2.12.2016 

6.30 + Annę Kunicką 12 greg. 

6.30 + Wiktorię Piórkowską 2 greg. 

6.30 +Jana Lewandowskiego w 3 r.śm 

18.00 + Mariana Olwniczaka w 40 r. śm.  

         i zm. rodziców z obu stron. 

SOBOTA 3.12.2016 

6.30 + Annę Kunicką 13 greg. 

6.30 + Wiktorię Piórkowską 3 greg. 

6.30 +. Alinę, Kazimierza i Ewę Wardak. 

18.00 + Franciszka Stopczyńskiego w 4 r. śm. 

18.00 + Halinę Kłos w 2 r. śm. 

18.00   Int. wynagradzająca. 

II NIEDZIELA  ADWENTU  4.12.2016    

    REKOLEKCJE ADWENTOWE  

7.00 + Wiktorię Piórkowską 4 greg. 

7.00  INTENCJA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

8.30 + Annę Kunicką 14 greg. 

8.30 + Stanisława Gronek w 8 r.śm. 

10.00 +Sabinę Sitek w 17 r.śm. 

11.30 +Wandę i Wacława Żbikowskich,  

          Eugeniusza Lipińskiego i Aleksandra Balcerak 

13.00  W INT. PARAFIAN. 

18.00 + Jana i Lucynę Stromeckich 

30 XI Święto św. Andrzeja Apostoła. 
   Uczniowie Jana Chrzciciela, Andrzej i Jan, Pierwsi z Apostołów spotykali Chrystusa nad jeziorem. Nie-
długo potem Andrzej został powołany do grona uczniów Chrystusa razem ze swoim bratem Piotrem i obaj 
otrzymali zapowiedź, że staną się rybakami ludzi. Według tradycji św. Andrzej został ukrzyżowany 
w Achai. Na widok krzyża miał zawołać: „O, dobry krzyżu, od dawna upragniony, weź mnie od ludzi 
i zwróć mnie mojemu Mistrzowi!” 
3 XII Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. 
   Św. Franciszek, Hiszpan, poznał w Paryżu Św. Ignacego Loyolę, założyciela Towarzystwa Jezusowego. 
Pod jego wpływem stał się jednym z jego gorliwych współpracowników w nowym zakonie. Wysłany na 
misje do Indii nawrócił niezliczone rzesze pogan. Następnie rozpoczął ewangelizację Japonii. Zamierzał 
dostać się jeszcze do Chin, lecz Bóg odwołał go do wieczności na wyspie Sancian koło Kantonu 3 grudnia 
1552 roku. Nadzwyczajna płodność apostolska była owocem jego głębokiego życia wewnętrznego i wierno-
ści ćwiczeniom duchowym. Św. Franciszek Ksawery jest patronem misji katolickich. Jego święto przypo-
mina obowiązek wspierania misji modlitwą i ofiarą.  

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

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 

   Nowy rok kościelny rozpoczynamy Okresem Adwentu. Samo słowo „Adwent" oznacza przyjście naszego 
Zbawiciela, którego powinniśmy oczekiwać i na to spotkanie z Nim trzeba nam się przygotować. Pierwsza 
część Adwentu (do 16 grudnia) akcentuje prawdę o paruzji, czyli o ponownym przyjściu Chrystusa na świat, 
na sąd, W przypadku każdego z nas będzie to spotkanie w godzinę śmierci. Liturgia adwentowa wzywa nas 
do czujności, do czuwania, abyśmy nie zmarnowali życia. Druga część Adwentu (od 17 grudnia) jest czasem 
przygotowania na pamiątkę pierwszego przyjścia Pana Jezusa, tzn. na uroczystość Bożego Narodzenia. 
Główne, adwentowe postaci - to Najświętsza Maryja Panna, Patronka adwentowego czuwania; prorok Izajasz 
zapowiadający przyjście Zbawiciela i największy z proroków św. Jan Chrzciciel, który bezpośrednio przygo-
towywał lud na spotkanie Mesjasza, wzywając do prostowania Jemu ścieżek w naszym sercu. Chociaż w 
Adwencie dominuje kolor szat fioletowy, nie ozdabia się ołtarza kwiatami, jak uczy Kościół, jest to czas 
radosnego oczekiwania, gdyż przychodzi nasz Zbawiciel, pełen miłosierdzia. 
Por. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/adwent_zwyczajepl.html 

 

Wieniec adwentowy 
W niektórych regionach naszego kraju przyjął się zwyczaj święcenia wieńca ad-
wentowego. Wykonywany on jest z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny. Na-
stępnie umieszczone są w nim cztery świece, które przypominają cztery niedziele 
adwentowe. Świece zapalane są podczas wspólnej modlitwy, Adwentowych spo-
tkań lub posiłków. W pierwszym tygodniu adwentu zapala się jedną świecę, w 
drugim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery. Wieniec wyobraża 
jedność rodziny, która duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Naro-
dzenia. 
Świeca roratnia 
Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a płomień - światło 
Ducha Świętego płonące w duszy człowieka. Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą zapala-
my podczas Rorat. Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa 
- Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy ołta-
rzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o niepokalanym 
poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielona gałązka przypomina proroctwo: "Wyrośnie różdżka z 
pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański..." (Iz 11, 1-2). Ta 
starotestamentalna przepowiednia mówi o Maryi, na którą zstąpił Duch Święty i ukształtował w 
Niej ciało Jezusa Chrystusa. Jesse był ojcem Dawida, a z tego rodu pochodziła Matka Boża. 
Roraty 
W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od pierwszych 
słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper... (Niebiosa spuśćcie rosę...). Rosa z nieba wyobraża łaskę, 
którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój 
duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest przed świtem jako znak, że na świecie panowały ciem-
ności grzechu, zanim przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Na Roraty niektórzy przy-
chodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy św. i 
wędrować z tym światłem do domów. Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowa-
dziła św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Stały się one jednym z bardziej ulubionych 
nabożeństw Polaków. Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu, a później w Warsza-
wie przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król. Niósł on pięknie ozdobioną 
świecę i umieszczał ją na lichtarzu, który stał pośrodku ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosi-
li świece przedstawiciele wszystkich stanów i zapalając je mówili: "Gotów jestem na sąd 
Boży". W ten sposób wyrażali oni swoją gotowość i oczekiwanie na przyjście Pana. 
Adwentowe zwyczaje 
Z czasem Adwentu wiąże się szereg zwyczajów. W lubelskiem, na Mazowszu i Podlasiu praktykuje się po 
wsiach grę na ligawkach smętnych melodii przed wschodem słońca. Ten zwyczaj gry na ligawkach związany 
jest z Roratami. Gra przypomina ludziom koniec świata, obwieszcza rychłe przyjście Syna Bożego i głos 
trąby św. Michała na Sąd Pański. Zwyczaj gry na ligawkach jest dość rozpowszechniony na terenach nadbu-
żańskim. W niektórych regionach grano na tym instrumencie przez cały Adwent, co też niektórzy nazywali 
"otrembywaniem Adwentu". Gdy instrument ten stawiano nad rzeką, stawem, lub przy studni, wówczas była 
najlepsza słyszalność. 

Por.: http://www.niedziela.pl/artykul/10073/nd/Symbole-i-zwyczaje-Adwentu 

A D W E N T 


