
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO 
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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 NIEBIE-

SKIEGO, 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 1a 
tel. 022/775 23 32 

e-mail:  

kancelaria@ndmswmichal.pl 
Godz. otwarcia kancelarii:  

pon.—pt. (bez czw.): 10-12 

        16-17:30 

1. Dziś rozpoczęliśmy Adwent. W Adwencie w dni powsze-

dnie o godz. 6.30 będzie odprawiana Msza św. ku czci Matki 

Bożej, czyli Roraty. Zapraszamy do wspólnego adwentowego 

czuwania. 

2. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. 

 - W I piątek Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa 

o godz. 6.30. Spowiedź w czasie Mszy św. i od godz. 17.30. 

 - W I sobotę miesiąca Msza św. ku czci Niepokalanego Ser-

ca Maryi o godz. 6.30, a od godz. 9.00 odwiedzimy w do-

mach osoby starsze i chore z posługą sakramentalną. 

3. W przyszłą niedzielę 6 grudnia w naszej parafii rozpocz-

niemy dni dorocznej adoracji Najśw. Sakramentu, połączone 

z rekolekcjami adwentowymi. 

   W niedzielę – 6 grudnia – porządek Msz św. niedzielny 

 - 7 i 8 grudnia (poniedziałek i wtorek) porządek będzie na-

stępujący: 

 - 6.30 Msza św. roratnia – po Mszy św. wystawienie Najśw. 

Sakram. do godz. 10.00 

 - godz. 10.00 Msza św. z nauką dla dorosłych – po Mszy św 

 - wystawienie Najśw. Sakram. do godz. 16.30. 

 - godz. 16.30- Msza św. z nauką dla dzieci 

 - godz. 18.00 –Msza św. z nauką dla młodzieży 

 - godz. 19.30 – Msza św. z nauką 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. O przepro-

wadzenie tej zbiórki prosimy Panie z Koła Żywego Różańca. 

5. Ogłaszamy konkurs na najlepszą szopkę bożonarodzenio-

wą. Szopka powinna być wykonana rodzinnie – dzieci z ro-

dzicami – z materiałów trwałych. Podpisane prace przynosi-

my do kościoła i stawiamy przy ołtarzu M. Bożej. 

6. W dniu jutrzejszym przypada wspomnienie Św. Andrzeja 

Apostoła. W tym dniu swoje imieniny obchodzą nasi Księża 

– Ks. Proboszcz i Ks. Wikary. Składamy Wam najserdecz-

niejsze 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 opie-

ką. Szczęść Boże. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej- nabyć ją można 

w zakrystii. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

KONTO BANKOWE PARAFII 

BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI 

79  80110008  0000  0096  6638  0001 

   W ubiegłą sobotę dwóch Ministrantów z naszej wspólnoty, Sebastian 

Aksamit oraz Krzysztof Piórkowski, zostało obłóczonych w alby i włą-

czonych w poczet Lektorów. Życząc im sił do pełnienia swych obowiązków, 

a przy tym z nich satysfakcji, polecamy ich Waszej modlitewnej pamięci :) 

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

Wiadomości Parafialne 
I NIEDZIELA ADWENTU                                                                                        29 listopada 2015r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza  
Tak mówi Pan: «Oto nadchodzą dni, kiedy 
wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwie-
ściłem domowi izraelskiemu i domowi 
judzkiemu. W owych dniach i w owym 
czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo spra-
wiedliwe; będzie wymierzać prawo i spra-
wiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda 
dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie 
trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym 
ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwo-
ścią». 

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.  
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według swych pou-
czeń, * 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 
   Dobry jest Pan i łaskawy, * 
   dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
   Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
   uczy ubogich dróg swoich. 
Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski * 
dla strzegących Jego praw i przymierza. 
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom * 
i objawia im swoje przymierze. 
 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Paw-
ła Apostoła do Tesaloniczan Bracia: Pan 
niech pomnoży was liczebnie i niech spotę-
guje miłość waszą nawzajem do siebie i do 
wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby 
serca wasze utwierdzone zostały w niena-
gannej świętości wobec Boga, Ojca nasze-
go, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz 
ze wszystkimi Jego świętymi. Na koniec, 
bracia, prosimy was i napominamy w Panu 
Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęli-
ście o sposobie postępowania i podobania 
się Bogu – jak już zresztą postępujecie – 

stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie 
przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię 
Pana Jezusa. 
Oto słowo Boże. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Okaż nam, Panie, łaskę swoją  
i daj nam swoje zbawienie. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według Świętego Łu-
kasza Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Będą znaki na słońcu, księ-
życu i gwiazdach, a na ziemi trwoga 
narodów bezradnych wobec huku mo-
rza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć bę-
dą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń 
zagrażających ziemi. Albowiem moce 
niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy 
ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzą-
cego w obłoku z mocą i wielką chwałą. 
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie 
ducha i podnieście głowy, ponieważ 
zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie 
na siebie, aby wasze serca nie były 
ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa 
i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie 
spadł na was znienacka jak potrzask. 
Przyjdzie on bowiem na wszystkich, 
którzy mieszkają na całej ziemi.  
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym 
czasie, abyście mogli uniknąć tego 
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć 
przed Synem Człowieczym». 
 

Oto słowo Pańskie. 
 
 
 



NIEDZIELA 29.11.2015 

7.00 + Stanisławę Gronek w 7 r. śm. 

7.00 + Aleksandrę Zawada 27 greg. 

8.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 6 greg. 

8.30 + Feliksę Kordziak. 

10.00  Ks. Proboszcz (imieninowa). 

11.30 + Stanisława w 42 r. śm. i Franciszka 

w 8 r. śm. Wąsiewskich i zm z rodz. 

13.00 W int. parafian. 

18.00 + WYPONINKI. 

PONIEDZIAŁEK 30.11.2015 

6.30 + Aleksandrę Zawada 28 greg. 

6.30 + Andrzeja Malinowskiego. 

6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 7 greg. 

6.30 + Mariannę Rutkowską p.p. 

18.00 + WYPONINKI. 

18.00 + Franciszka Stopczyńskiego. 

WTOREK 01.12.2015 

6.30 + Aleksandrę Zawada 29 greg. 

6.30 + Za zm. z rodz. Olewniczak i Mróz. 

6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 8 greg. 

6.30 + Mirosława Tabęckiego w 5 r. śm. 

18.00 + Jerzego i Wiktorię Siedziewskich. 

18.00 + Teres Ostrowską (od byłych pra-

cowników PZU). 

ŚRODA 02.12.2015 

6.30 + Aleksandrę Zawada 30 greg. 

6.30 + Halinę Kłos w 1 r. śm. 

6.30 + Marię, Jana w 3 r. śm., Irenę i Zyg-

munta Lewandowskich. 

6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 9 greg. 

18.00 + Nowenna do MBNP. 

18.00 + Marka Cichockiego. 

18.00 + Wojciecha i Zenobię Nadrzyckich 

w 3 r. śm. 

CZWATEK 03.12.2015 

6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 10 

greg. 

6.30 + Marię Ostaszewską p.p. 

6.30    Dziękczynna z prośbą o Boże błog. 

dla Iwony i łaskę wyjścia z choroby nowo-

tworowej dla niej. 

  Intencje mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności 

odeszli: 

Śp. Zbigniew Zakrzewski 

Wieczny odpoczynek… 

Intencje mszalne c. d. 
CZWATEK 03.12.2015 c.d. 

18.00 + Elżbietę Kostecką i małżonków 

Tarwackich. 

PIĄTK 04.12.2015 

6.30 + Sabinę Sitek w 16 r. śm. 

6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 11 

greg. 

6.30 + Ignacego w 40 r. śm. i Reginę Zieliń-

skich i zm. z rodz. 

18.00 

SOBOTA 05.12.2015 

6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 12 

greg. 

6.30 + Krzysztofa Szachnowskiego w 1 r. 

śm. 

18.00 + Lucynę Fonder w 2 r. śm. zm. rodzi-

ców z obojga stron. 

18.00 + Stefanię i Kazimierza Kosakow-

skich. 

NIEDZIELA 06.12.2015 

7.00    W INT.ŻYWEGO RÓZAŃCA. 

7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego 13 

greg. 

8.30 + Wacława i Wandę Żbikowskich, Eu-

geniusza Lipińskiego i Aleksandrę Balce-

rzak. 

10.00 + Janinę Laskowską w 2 r. śm. 

11.30 + Alfonsa Zawadzkiego w 27 r. śm. 

13.00     W int. parafian. 

18.00 + Krystynę i Wiesława Borowy.  

Ochrzczeni: 

1. .Emilia Lewandowska 2. .Jan Rydel 
 

30 LISTOPADA. ŚWIĘTY ANDRZEJ, APOSTOŁ. 
   Andrzej pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim, ale mieszkał ze św. Pio-

trem, swoim starszym bratem w Kafarnaum. Był rybakiem. Początkowo był uczniem 

Jana Chrzciciela. Pod jego wpływem poszedł za Chrystusem, gdy Ten przyjmował 

chrzest w Jordanie. Andrzej nie tylko sam przystąpił do Chrystusa; to on przyprowa-

dził do Niego Piotra. Był pierwszym uczniem powołanym przez Jezusa na Apostoła. 

Apostołowie Andrzej, Jan i Piotr nie od razu na stałe dołączyli do tłumów chodzących 

z Panem Jezusem. Po pierwszym spotkaniu w pobliżu Jordanu wrócili do Galilei do 

swoich zajęć. Byli zamożnymi rybakami, skoro mieli własne łodzie i sieci. Właśnie 

przy pracy Chrystus po raz drugi ich wezwał; odtąd pozostaną z nim aż do Jego śmier-

ci i wniebowstąpienia. Spotkanie nad Jeziorem Genezaret i powtórne wezwanie prze-

kazał nam św. Mateusz. Św. Łukasz dorzuca szczegół, że powołanie to łączyło się 

z cudownym połowem ryb. Pan Jezus chciał w ten sposób umocnić w swoich pierwszych uczniach wiarę w to, że 

prawdziwie jest Tym, za Kogo się podaje. W Ewangeliach św. Andrzej występuje jeszcze dwa razy. Kiedy Pan 

Jezus przed cudownym rozmnożeniem chleba i kiedy pośredniczy w przekazaniu prośby, aby poganie także mogli 

ujrzeć Chrystusa i zetknąć się z Nim bezpośrednio. Chodziło w tym wypadku o prozelitów, czyli pogan, którzy 

przyjęli religię judaistyczną. W spisie Apostołów wymieniany jest na drugim lub czwartym miejscu. Przez cały 

okres publicznej działalności Pana Jezusa należał do Jego najbliższego otoczenia. W domu Andrzeja i Piotra 

w Kafarnaum Chrystus niejednokrotnie się zatrzymywał. Andrzej był świadkiem cudu w Kanie i cudownego roz-

mnożenia chleba. W tradycji usiłowano wybadać ślady jego apostolskiej działalności po Zesłaniu Ducha Świętego. 

Orygenes wyraża opinię, że św. Andrzej pracował w Scytii, w kraju leżącym pomiędzy Dunajem a Donem. Byłby 

to zatem Apostoł Słowian, których tu właśnie miały być pierwotne siedziby. Według św. Hieronima św. Andrzej 

miał także pracować w Poncie, w Kapadocji i w Bitynii, skąd udał się do Achai. Wszystkie źródła są zgodne, że 

św. Andrzej zakończył swoje apostolskie życie śmiercią męczeńską w Patras w Achai, na drzewie krzyża. Według 

Apokryfów, po Zesłaniu Ducha Świętego Andrzej miał nauczać i dokonać wielu cudów (nawet wskrzeszania 

zmarłych) w miejscach, do których dotarł: w Poncie i Bitynii oraz w Tracji, Scytii i Grecji. Tam też, w Patras, 30 

listopada 65 lub 70 roku, przeżegnawszy zebranych wyznawców, został ukrzyżowany głową w dół na krzyżu 

w kształcie litery X. Wyrok ten przyjął z wielką radością - cieszył się, że umrze na krzyżu, jak Jezus. Litera X jest 

pierwszą literą imienia Chrystusa w języku greckim (od Christos, czyli Pomazaniec). Prawosławni uważają, że św. 

Andrzej umierał aż trzy dni, bo do krzyża został przywiązany, a nie przybity - w ten sposób chciano wydłużyć jego 

cierpienie. Przez cały ten czas w obecności tłumu wyznawał wiarę w Chrystusa, pouczał zebranych, jak należy 

wierzyć i jak cierpieć za wiarę. Kult św. Andrzeja był zawsze w Kościele bardzo żywy. Liturgia bizantyjska okre-

śla św. Andrzeja przydomkiem Protokleros, to znaczy "pierwszy powołany". Achaja chlubi się przekonaniem, że 

jej pierwszym metropolitą był św. Andrzej. Dla prawosławnych św. Andrzej jest jednym z najważniejszych świę-

tych, nazywają go Apostołem Słowian. Według ich tradycji św. Andrzej dotarł nad Dniepr i Don i jest założycie-

lem Kijowa. W 356 roku relikwie św. Andrzeja przewieziono z Patras do Konstantynopola i umieszczono je 

w kościele Apostołów. Krzyżowcy, którzy w czasie czwartej wyprawy krzyżowej w 1202 r. zdobyli Konstantyno-

pol, zabrali relikwie i umieścili w pobliżu Neapolu. Głowę św. Andrzeja papież Pius II w XV w. kazał przewieźć 

do Rzymu, do bazyliki św. Piotra - uważając, że skoro wspólna chwała połączyła obu braci, ta sama chwała po-

winna połączyć także ich ciała. 25 września 1964 r. papież Paweł VI zwrócił głowę św. Andrzeja kościołowi 

w Patras. Najpierw 23 września złożyli hołd relikwii wszyscy ojcowie Soboru Watykańskiego II, zebrani na trze-

ciej sesji wraz z papieżem, który w procesji przeniósł relikwię z kaplicy Najświętszego Sakramentu na ołtarz auli 

soborowej. Kościół grecki posiada też relikwie krzyża, na którym umarł św. Andrzej. Natomiast relikwia prawej 

ręka Apostoła znajduje się w moskiewskim Soborze Bogojawleńskim. Od 2003 r. cząstka relikwii św. Andrzeja 

jest także w Polsce, w warszawskim kościele środowisk twórczych przy Pl. Teatralnym. Kult św. Andrzeja był 

i nadal jest żywy w różnych krajach. 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


