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             8.XII.2013  -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
 
    1. Dziś Kościół w Polsce obchodzi : Dzień Modlitwy w intencji Kościoła 
        Katolickiego na Wschodzie. Do modlitwy dołączamy także dar pomocy 
        materialnej. Przed kościołem zbierane są ofiary do puszek dla Kościoła 
        katolickiego na wschodzie. 
 
    2. Ofiary zbierane dziś na tacę przeznaczone są na Seminarium Duchowne  
        naszej Diecezji. 
 
    3. W Adwencie w dni powszednie o godz.6.30 odprawiana jest Msza św. ku 
        czci Matki Bożej, czyli Roraty. Zapraszamy do wspólnego adwentowego 
        czuwania. 
 
    4. Za tydzień – III niedziela miesiąca; o 7.45. wypominki roczne, o 8.30 – Msza 
        św.w int.zmarłych, a w godz.19.00 -21.00 zapraszamy na modlitwę adoracyjną 
        przed Chrystusem obecnym w Najśw. Sakramencie. 
 
   5. W najbliższą sobotę (14 grudnia ) od godz.9.00,kapłani udadzą się do chorych 
        i starszych osób z posługą sakramentalną. 
 
6. 14 grudnia o godz 17.20 Organizujemy wyjazd parafialny do Wyższego Seminarium 
Duchownego na sztukę pt. „Za pięć godzin zobaczę Jezusa” występują w niej klerycy III 
roku. Zapisy i bliższe informacje u Ks. Łukasza. Dzieci ze Służby Liturgicznej oraz 
scholki mają na ten wyjazd 50% rabatu. Zachęcamy do wspólnego spędzenia popołudnia 
z rodziną. 
 
7. Liturgiczna Służba Ołtarza od tej niedzieli rozprowadza sianko na stół wigilijny. 
Ofiary składane przy tej okazji przekazywane są na Fundusz Ministrancki z którego 
rozdzielane są różne dofinansowania oraz nagrody. W imieniu dzieci Bardzo Dziękuje-
my 
 
8. Za tydzień w niedzielę o godz 11.15 zapraszamy dzieci razem z rodzicami na spotka-
nie Mikołajkowe. Msza Św rozpocznie się o godz 11.30 a po Niej dalszy ciąg spotkania. 
 
9. Za tydzień w niedzielę o godz 16.00 w sali pod kancelarią spotkanie  II Grupy mło-
dzieży przygotowującej się do bierzmowania. Obecność Obowiązkowa. 
 
 

KALENDARZ LITURGICZNY 
9 XII  Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Juana Diego Cuahtlato-
atzina. 
Iz 35, 1-10; Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: Iz 35, 4d); Łk 5, 17-26; 
  
10 XII Wtorek. Dzień powszedni. 
Iz 40, 1-11; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: Iz 40, 9-10); Mt 18, 12-14; 
  
11 XII Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża. 
Iz 40, 25-31; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10 (R.: 1a); Mt 11, 28-30; 
  
12 XII  Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z 
Guadalupe. 
Iz 41, 13-20; Ps 145 (144), 1 i 9. 10-11. 12-13ab (R.: 8); Iz 45, 8; Mt 11, 11-15; 
  
13 XII  Piątek. Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy. 
2 Kor 10, 17 – 11, 2; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a); Mt 25, 1-13; 
  
14 XII  Sobota. Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła. 
1 Kor 2, l-10a; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a); Por. Łk 9, 23; Łk 14, 25-33; 
  
15 XII  Trzecia Niedziela Adwentu.  
Iz 35, l-6a. 10; Ps 146 (145), 7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. Iz 35, 4); Jk 5, 7-10; Iz 61, 1; Mt 
11, 2-11; 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 3, 9-15 Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy po-
tomstwo twoje i potomstwo niewiasty 
Czytanie z Księgi Rodzaju 
Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg 
zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?»  
On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, 
przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się».  
Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy 
może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?»  
Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawi-
łeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa, i zjadłem».  
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to 
uczyniłaś?»  Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie 
zwiódł i zjadłam».  Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: 
«Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszyst-
kich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu bę-
dziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie 
dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między 
ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a po-
tomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz 
mu piętę». Oto Słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY: 
Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. 
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *  
albowiem uczynił cuda.  
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *  
i święte ramię Jego. 
 
Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.  
Pan okazał swoje zbawienie, *  
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.  
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *  
dla domu Izraela. 
 
Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.  
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *  
zbawienie Boga naszego.  
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *  
cieszcie się, weselcie, i grajcie. 
Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. 
 
DRUGIE CZYTANIE Rz 15,4-9 
Czytanie z listu św Pawła Apostoła do Rzymian 
To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla 
naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i po-
ciesze, 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 Chrystus przygarnął was - ku 
chwale Boga. Albowiem Chrystus - mówię - stał się 
sługą obrzezanych, dla okazania wierności Boga i 
potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po 
to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwiel-
bili Boga, jak napisano: Dlatego oddawać Ci będę 
cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu. 
Oto Słowo Boże 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ: Łk 1, 28 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,  
błogosławionaś Ty między niewiastami. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
EWANGELIA Łk 1, 26-38 Bądź pozdrowiona, pełna 

łaski, Pan z Tobą 
 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwane-
go Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imie-
niem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię 
Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdro-
wiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś 
między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i 
rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.  
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znala-
złaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz 
Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i 
będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da 
Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad 
domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie 
końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to 
stanie, skoro nie znam męża?»  Anioł Jej odpowie-
dział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyż-
szego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna 
Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już 
w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».  
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech 
Mi się stanie według twego słowa».  Wtedy odszedł od 
Niej anioł. 
Oto słowo Pańskie. 



PO CO REKOLEKCJE??  Ks. Tomasz Opaliński 
Adwent to czas, w którym w naszych parafiach przeżywamy rekolekcje. Kanon 770 Kodeksu Prawa Kanonicznego 
stanowi: „Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to 
przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi misjami”, a uchwała XLII Synodu Płockiego precyzuje: „Misje 
powinny odbywać się w każdej parafii przynajmniej raz na 10 lat, a rekolekcje (przynajmniej trzydniowe) - corocznie w 
okresie Adwentu i Wielkiego Postu” (kan. 276 § 1). Warto więc na początku Adwentu zapytać, co możemy zrobić, by 
ofiarowany nam czas rekolekcji dobrze wykorzystać? Żeby zrozumieć, czym są rekolekcje i jak je mamy przeżywać, 
najlepiej będzie zacząć od tego, skąd się wzięło oznaczające je słowo. A wzięło się ono z języka łacińskiego: od re-
colligo oznaczającego „znowu zbierać, przyjmować, odzyskać” (w formie zwrotnej se recoligere oznacza „ochłonąć, 
opamiętać się”) lub też od re-colo - „na nowo uprawiać, znowu się czymś zajmować, przywrócić, jeszcze raz rozwa-
żyć”. Chodziłoby więc o powrót do czegoś, powtórne rozważenie, zajęcie się czymś jeszcze raz. Czym? Naszym ży-
ciem. W codziennym zabieganiu rzadko mamy czas, by się nad czymś głębiej zastanowić. W życie (także duchowe) 
wkradają się pewnego rodzaju automatyzmy. Z jednej strony ułatwiają nam one życie (bo przecież trudno codziennie, 
podejmując modlitwę, zadawać sobie pytanie: po co w ogóle się modlę), z drugiej jednak strony automatyzmy te mogą 
powodować spłycenie rozumienia treści religijnych, gdyż wiele rzeczy robimy bezmyślnie. Nie zastanawiając się głębiej 
nad prawdami naszej wiary i przyjmując je mechanicznie „bo wszyscy tak wierzą i wszyscy tak robią”, ryzykujemy, że w 
momencie próby nie będziemy w stanie swojej wiary obronić. Mówiąc obrazowo: z naszą religijnością jest tak, jak z 
meblami - z czasem pokrywają się coraz grubszą warstwą kurzu. Jeśli tego kurzu nie będziemy przynajmniej raz na 
jakiś czas ścierać, z czasem nie będziemy mogli rozpoznać nie tylko koloru, ale nawet kształtu naszych stylowych 
„Ludwików”. Tak samo jest z wiarą - jeśli nie będzie co jakiś czas „odkurzana”, po pewnym czasie stanie się szara i 
bezkształtna.  Doskonałą zachętą do tak rozumianych rekolekcji mogą się dla nas stać słowa, które w Bożym Imieniu 
skierował sędziwy św. Jan Apostoł do Kościoła w Efezie: „Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość (B). Ale mam 
przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny 
podejmij!” (Ap 2, 2-5). Współczesność to coraz szybsze tempo życia. Wynalazki, które miały zapewnić nam więcej 
wolnego czasu, stały się „złodziejami czasu”. Okazało się bowiem, że owszem, dzięki współczesnej technice człowiek 
może zrobić więcej w krótszym czasie, ale wcale nie spieszy się do tego, by ten czas wykorzystać na odpoczynek i 
„pozbieranie się”. Wręcz przeciwnie - jest coraz bardziej rozbity wewnętrznie, gdyż albo stwierdza, że „zdąży jeszcze 
więcej zrobić” i nie odpoczywa, albo poświęca czas na bezwartościowe rozrywki - coś, co go „rozrywa”, rozbija we-
wnętrznie. Rekolekcje to dobry czas, by w tym całym zabieganiu „pozbierać się” (re-colligo!), a może też „ochłonąć, 
opamiętać się” (se recoligere). Najczęściej starając się ocenić przeżycie rekolekcji, pytamy o to, jakie były nauki reko-
lekcyjne i z jakim skupieniem ich wysłuchaliśmy. Zapominamy jednak o tym, że rekolekcje wyrosły nie z praktyki 
„słuchania duchowego”, lecz „ćwiczeń duchownych”, zakładają więc nie tylko wysłuchanie nauk, ale własną aktywność, 
„ćwiczenie się” w życiu chrześcijańskim. Rekolekcje w naszym życiu będą na tyle owocne, na ile sami się w ich przeży-
cie zaangażujemy, na ile będziemy skłonni na nowo przemyśleć swoją wiarę i zgodnie z zachętą św. Jana „pierwsze 
czyny podjąć” (por. Ap 2, 5). Rekolekcje więc to także osobista refleksja, poświęcenie więcej czasu na modlitwę - 
zarówno indywidualną, jak i wspólną, w rodzinie. Telewizor nie jest dobrym sprzymierzeńcem rekolekcji. On tylko 
„rozrywa”, powoduje, że zamiast wejść w siebie i w to, co dla mnie ważne, pozostaję na powierzchni, „zabijam czas”, 
marnuję go. Lepiej więc wyłączyć go na czas rekolekcji. Nie sprzyja też dobremu przeżywaniu rekolekcji głośna muzy-
ka, wypędzająca ciszę, tak bardzo potrzebną do usłyszenia tego, co Bóg ma do powiedzenia o moim życiu.  
Często narzekamy, że to życie jest ciężkie, że stawia przed nami takie trudne dylematy, że nie potrafimy właściwie 
wybrać i często żałujemy naszych wcześniejszych decyzji, mówiąc: gdybym wtedy wiedział! Rekolekcje są dobrym 
czasem na to, żeby przyjrzeć się naszym wyborom i zapytać Boga: co mam wybrać? Jak rozwiązać trudne sytuacje w 
moim życiu? Co zrobiłem źle i jak mogę to naprawić? Dlatego wielcy chrześcijanie ważne decyzje podejmowali zawsze 
po rekolekcjach. Ale żeby usłyszeć, co Bóg ma nam do powiedzenia, trzeba wyłączyć to, co zagłusza ciszę. Wtedy 
dopiero możemy „ochłonąć, opamiętać się” (se recoligere), i „odzyskać” (re-colligo) sens i cel życia.  
Rekolekcje to „ćwiczenia”, a ćwiczenia są nierozerwalnie związane z czynem. I znów sięgnijmy do św. Jana Apostoła, 
który mówi: „Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata 
swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” (1 J 4, 20). Rekolekcje więc to także czas praktyko-
wania miłości bliźniego. Wejście w siebie musi łączyć się z realizacją tego przykazania np. poprzez pojednanie w 
rodzinie, małżeństwie, z sąsiadami, kolegami w zakładzie pracy. Czynem rekolekcyjnym może być także np. wspólna 
kolacja przy świecach (a nie przy telewizorze), kiedy członkowie rodziny wreszcie ze sobą porozmawiają, na co tak 
często nie mają czasu w codziennym zabieganiu. Trzeba tylko wygospodarować ten czas, aby „ponownie zająć się” (re
-colo!) swoją rodziną, „podarować sobie” czas nie tylko na wysłuchanie nauk, ale na praktyczne „ćwiczenia” w miłości.  
I na koniec rzecz bardzo ważna: rekolekcje to także czas, by „odzyskać” (re-colligo) czystość duszy w sakramencie 
pojednania. Dobrze wiedzą o tym proboszczowie, skoro na ten właśnie czas zapraszają tylu spowiedników. Warto się 
do tej rekolekcyjnej spowiedzi dobrze przygotować przez dobry szczegółowy rachunek sumienia, zadośćuczynienie i 
pojednanie się z tymi, których przez moje grzechy skrzywdziłem oraz mocne postanowienie poprawy. Spowiednik 
czasem (zwłaszcza wtedy, kiedy już dłużej siedzi w konfesjonale) może być zmęczony, ale muszę pamiętać, że za 
jego pośrednictwem spotykam się z Bogiem, który odpuszcza mi grzechy. A przy okazji - warto też pomodlić się przed 
spowiedzią za księdza, który będzie mnie spowiadał, o potrzebne mu światło Ducha Świętego, żeby mógł mi dobrze 
pomóc, rozeznać, doradzić.  
Zbliża się czas adwentowych rekolekcji. Wykorzystajmy je dobrze, aby „ochłonąć” „pozbierać się” i „odzyskać” to, co w 
codziennym zabieganiu zgubiliśmy.  
 

Na czasie ... 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 
W PARAFII ŚW MICHAŁA ARCHANIOŁA ZBIERAMY SMAKOŁYKI NA PACZKI 
MIKOŁAJKOWE DLA DZIECI PRZYCHODZĄCYCH NA MSZĘ ŚW O GODZ 11.30. 

CHCEMY BY TEGO DNIA KAŻDA BUZIA DZIECKA BYŁA USMIECHNIĘTA. 
PRZYNIEŚ ZE SOBĄ DO KOŚCIOŁA JAKIŚ SMAKOŁYK ZOSTAW WE WSKAZA-
NYM MIEJSCU I PRZYJDŹ 15 GRUDNIA NA GODZINĘ 11.15 NA MSZĘ ŚW. I ZO-

BACZ JAK TWÓJ PODAREK STAJE SIĘ RADOŚCIĄ NAJMŁODSZYCH  

Nasza mikołajkowa akcja zyskała wśród nas wiele uznania. Dziękujemy Każdemu kto ak-
tywnie uczestniczy w dzieleniu się miłością. Kto nie może dać słodyczy niech ofiaruje spo-

wiedź i Komunię św. w intencji 1 dziecka. Wszystkim BARDZO DZIĘKUJEMY 

         Ks. Łukasz 

******************************** 

Odeszli do Pana: 
+Teresa Lucyna Fondnder, + Alina Ostalkiewicz, + Daniela Szychlińska 

 Wieczny odpoczynek racz im dać Panie  

Nasza Strona internetowa: www.ndmswmichal.pl 

NIEDZIELA 08.12.2013 
7.00 + W intencji Różańca Fatimskiego 
8.30 + Sławomira Oporskiego w 10.r. śm. i zm z rodz. 
10.00 + O wieczne szczęście w niebie dla zm. z rodz. Laskow-
skich i Hawryluków 
11.30 +  
13.00 W int. parafian  
18.00   Dziękczynno błagalna w 16 r. ślubu Agnieszki i Mie-
czysława oraz o Boże błogosławieństwo dla ich dzieci. 
 
PONIEDZIAŁEK 09.12.2013 
6.30 + Joannę Dolata w 4 r. śm. 
6.30 + Teresę Dobras p.p. 
6.30 + Kazimierę i Wacława Ożóg 
18.00 + Leokadię Angielczyk 
 
WTOREK 10.12.2013 
6.30 + Cecylię i Franciszka Składanek 
6.30 + Leszka Śliwczyńskiego p.p. 
6.30 + Zenona Skubińskiego 
18.00 + Klemensa w 3 r. śm. i Wandę Bułka 
 
ŚRODA 11.12.2013 
6.30 + Alicję Pacuską 
6.30 + Reginę Wilczek p.p.  
6.30 + Jadwigę Traczyk w 28 r. śm.  
18.00  NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Elżbietę Kostecką w 33 r.śm i małżonków Tarwackich 
 

CZWATEK 12.12.2013 
6.30 + Aleksandrę, Franciszka, Janinę, Genowefę i Mirosława 
Nerc 
6.30 + Henryka (m) Gronek 
6.30 + Elżbietę i Mieczysława Szydłowskich 
18.00 + Jana Rutkowskiego 
 
PIĄTEK 13.12.2013 
6.30 + Jolantę i Jana Stasiczak, Ignacego, Mieczysława, Hele-
nę, Janinę i Barbarę Stryjek 
6.30 + Alinę Wartak w 6 r. śm. 
18.00 + Aleksandra (m) Szajnok 
 
SOBOTA 14.12.2013 
6.30 + Bogdana, Marię i Rafała Zielskich 
6.30 + Mariannę, Wincentego i Jana Królikowskich 
18.00 + Jadwigę, Władysława, Józefa i Dariusza Winniak  
 
 
NIEDZIELA 15.12.2013 
7.00 + Jarosława Wójcikowskiego w 2 r. śm. 
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Eugeniusza Gromadka w 4 r.śm., Stanisławę, Józefa i 
Edmunda Marzęckich 
11.30 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich 
13.00 W int. parafian  
18.00  + Stanisława i Stefanię Siankiel oraz Danutę Tokarską 


