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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. 
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Święta Łucjo, 
Ty w godzinie próby wolałaś, aby pozbawiono 

Cię oczu 
zamiast wyprzeć się Chrystusa i zgubić swoją 

duszę. 
Ale Bóg w cudowny sposób Ci je przywrócił 

jako nagrodę za Twoje męstwo i niewzruszoną 
wiarę 

i ustanowił Cię patronką w chorobach oczu 
[w tym miejscu podajemy intencję] 

O wspaniała święta Łucjo, proszę Cię, 
byś chroniła mój wzrok i przywróciła zdrowie 

moim oczom. 
Pomóż mi, proszę, zachować zdolność widze-

nia, 
aby moje źrenice mogły podziwiać piękno 

stworzenia, 
blask słońca, kolory kwiatów i uśmiech dzieci. 

Zachowaj od skazy również oczy mojej duszy, 
moją wiarę, która prowadzi mnie do Boga, 

pozwala mi Go poznawać, rozumieć Jego nau-
kę, 

dostrzegać Jego miłość do mnie. 

I spraw, abym nigdy nie zboczył(a) ze ścieżki, 
która wiedzie tam, gdzie Ty, święta Łucjo, prze-

bywasz 
w otoczeniu aniołów i innych świętych. 

Święta Łucjo, stój na straży moich oczu i mojej 
wiary. Amen. 

Modlitwa do św. Łucji 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 

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

Wiadomości Parafialne 
III N�������	 A�����                                                     13 G�����	 2020 �. 

PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 
Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie 
namaścił. Posłał mnie, abym głosił do-
brą nowinę ubogim, bym opatrywał rany 
serc złamanych, żebym zapowiadał wy-
zwolenie jeńcom i więźniom swobodę; 
abym obwieszczał rok łaski Pańskiej. 
«Ogromnie się weselę w Panu, dusza 
moja raduje się w Bogu moim, bo mnie 
przyodział w szaty zbawienia, okrył 
mnie płaszczem sprawiedliwości, jak 
oblubieńca, który wkłada zawój, jak 
oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zai-
ste, jak ziemia wydaje swe plony, jak 
ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan 
Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedli-
wość i chwała wobec wszystkich naro-
dów». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Tesaloniczan. 
Bracia: Zawsze się radujcie, nieustannie 
się módlcie. W każdym położeniu dzię-
kujcie, taka jest bowiem wola Boża w 
Jezusie Chrystusie względem was. du-
cha nie gaście, proroctwa nie lekceważ-
cie. Wszystko badajcie, a co szlachetne 
– zachowujcie. Unikajcie wszelkiego 
rodzaju zła. Sam zaś Bóg pokoju niech 
uświęca was całych, aby nietknięty duch 
wasz, dusza i ciało bez zarzutu zacho-
wały się na przyjście Pana naszego, Je-
zusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który 
was wzywa: on też tego dokona. Oto 
słowo Boże. 

EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 
Pojawił się człowiek posłany przez Bo-
ga – Jan mu było na imię. Przyszedł on 
na świadectwo, aby zaświadczyć o świa-
tłości, by wszyscy uwierzyli przez nie-
go. Nie był on światłością, lecz został 
posłany, aby zaświadczyć o światłości. 
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi 
wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów 
i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? 
», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświad-
czając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Za-
pytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Elia-
szem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty 
jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Po-
wiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy 
mogli dać odpowiedź tym, którzy nas 
wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Po-
wiedział: «Jam głos wołającego na pu-
styni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł 
prorok Izajasz». A wysłannicy byli spo-
śród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, 
mówiąc do niego: «Czemu zatem 
chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesja-
szem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan 
im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. 
Pośród was stoi Ten, którego wy nie 
znacie, który po mnie idzie, a któremu ja 
nie jestem godzien odwiązać rzemyka u 
Jego sandała». Działo się to w Betanii, 
po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan 
udzielał chrztu. Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 13 Grudnia 2020 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
8.30 + Aleksandrę, Franciszka Nerc, za 
ich dzieci Janinę, Marię, Genowefę, Mi-
rosława, Aurelię. 
10.00 + Sławomira Jankowiaka greg. 
28. 
11.30 + Eugeniusza Gromadkę, Edmun-
da, Stanisławę, Józefa Marzęckich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Wacława w 26 r. śm., Wandę w 
20 r. śm. Żbikowskich i zm. z całej ro-
dziny. 
PONIEDZIAŁEK 14 Grudnia 2020 
6.30 + Za zm. z rodziny Maciejewskich i 
Ziętek. 
6.30 + Alinę, Ewę, Kazimierza Wardak. 
6.30 + Anielę Szymańską, Marię Kar-
wacką. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH 
18.00 + Sławomira Jankowiaka greg. 29 
WTOREK 15 Grudnia 2020 
6.30 + Sławomira Jankowiaka greg. 30. 
6.30 + Janinę Adamczyk i zm. rodziców 
z obojga stron. 
6.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. 
dla Barbary z okazji urodzin. 
18.00 + Longina Zakrzewskiego w 8 r. 
śm., Marię, Bronisława Koczara. 
18.00 + Rozalię Kaczorowską pp. 
ŚRODA 16 Grudnia 2020 
6.30 + Cecylię Cytryniak w 4 r. śm. 
6.30 + Halinę Gumulską. 
6.30 + Bożenę Głowacką. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 

18.00 + Danutę Kelm pp. 

CZWARTEK 17 Grudnia 2020 

6.30 + Janusza w 12 r. śm., Helenę w 3 
r. śm. Stępniewskich. 
6.30 + Mariana Bułkę pp. 

6.30 INTRONIZACJA – Wynagradza-
jąca Panu Jezusowi za grzechy popeł-
nione w naszej Ojczyźnie i całym świe-
cie. 
18.00 + Łucję, Stanisławę, Jadwigę, 
Wacława, Tadeusza, Mieczysława, 
Krzysztofa, Ryszarda Banach. 
PIĄTEK 18 Grudnia 2020 
6.30 + Tadeusza Sztukę pp. 
6.30 + Ewę Nadulską, Benignę, Bene-
dykta Ruszczak, Wiktora Szcześniaka, 
Stanisława Dąbrowskiego i rodziców 
Dąbrowskich. 
6.30 + Juliana Leszczyńskiego w 19 r. 
śm. 
18.00 + Tadeusza Mańkowskiego i zm. 
rodziców z obu stron. 
18.00 + Jerzego Siek i jego rodziców 
Stanisławę, Mieczysława Siek. 
SOBOTA 19 Grudnia 2020 
6.30 + Zbigniewa Pyrzanowskiego. 
6.30 + Dariusza Nowaczka z racji imie-
nin. 
6.30 + Apolonię, Aleksandra Hołyń-
skich oraz Mariana Urbaniaka. 
18.00 + Mariana Jarzynę w r. śm. z 
prośbą o wieczne zbawienie dla zm. z 
całej rodziny. 
18.00 Dziękczynna w 23 r. ślubu Mie-
czysława i Agnieszki Olszewskich z 
prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski 
dla jubilatów. 
NIEDZIELA 20 Grudnia 2020 
7.00 + Jerzego Ciejkę i zm. z rodziny. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Barbarę Szafraniec. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Mieczysławę, Władysława, Wal-
demara Tobolczyków, Franciszka, Ma-
riannę Bagińskich, Jana, Danutę Gra-
nuszewskich, Krzysztofa Kaczmarka. 

13.  Grudnia  .  2020  -  OGŁOSZENIA  DUSZPASTER-
SKIE 

1. Jutro o godz. 18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych. 
Intencje można składać w zakrystii, a ich wyczyty-
wanie rozpoczniemy o godz. 17.50. 

2. Służba liturgiczna rozprowadza sianko na stół wigi-
lijny, a u p. Organisty można nabywać opłatki, a w 
sklepiku Brata Alberta świece „Caritas”, karty świą-
teczne i drobne upominki. 

3. W sobotę 19 grudnia 2020 roku o godzinie 11 
w Katedrze Warszawsko-Praskiej biskup nominat Ja-
cek Grzybowski, mianowany przez Papieża Fran-
ciszka biskupem pomocniczym dla naszej diecezji, 
przyjmie święcenia biskupie. Ze względu na epide-
mię i obowiązujące zasady liczba uczestników uro-
czystości będzie ograniczona. Zachęcamy do ducho-
wej łączności podczas transmisji Mszy Świętej na 
diecezjalnym kanale SalveNET oraz w Radiu War-
szawa. Ogarnijmy modlitwą księdza biskupa nomi-
nata Jacka, wypraszając dla niego potrzebne łaski 
w wykonywaniu posługi biskupiej. 

4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją 
można przy wyjściu z kościoła bądź w zakrystii. Jest 
do nabycia nasz diecezjalny tygodnik „Idziemy”. 
Dziękujemy wam bardzo za waszą postawę i pomoc 
w jego nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to nadal. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Jadwiga Klepacka, Janina Ptasińska, Kazimierz Studziński, 
Zbigniew Borowski, Wanda Płudowska W ieczny odpoczynek... 


