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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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7.00; 8.30; 10.00; 11.30;  
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7.00; 18.00 

Godz. otwarcia kancelarii: 
pon.—pt.:   16-17:30 
 
(bez czw., sob. oraz uroczystości 
i świąt - kościelnych i państwowych;) 
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Boże mój, Panie i Oblubieńcze! Jeżeli jeszcze pamiętasz 
o mych grzechach, aby nie spełnić tego, o co Cię proszę, 

niech się dzieje Twa wola, gdyż tę kocham ponad 
wszystko. Okaż swoją dobroć i miłosierdzie, abyś był w 

nich poznany. A jeśli, o Panie, czekasz na moje czyny, by 
przez nie spełnić me prośby, daj mi je, działaj je we mnie, 
daj również cierpienia, jakich pragniesz i niech się dzieje 

Twa wola! Jeśli zaś nie czekasz na me czyny, czego 
oczekujesz, najmiłościwszy Boże, czemu zwlekasz? Gdy 
bowiem łaska ta, o którą Cię proszę, jest tylko z Twego 
miłosierdzia weź nicość moją, której pragniesz, a daj mi 
skarby, których również pragniesz dla mnie. Któż może 

się uwolnić ze swej nędzy i nicości, jeśli go Ty nie 
podniesiesz do siebie czystością Twej miłości, o Boże 

mój? Jakże się może podnieść do Ciebie człowiek 
zrodzony z nędzy, jeśli go Ty nie podniesiesz tą ręką, 
którą go stworzyłeś? Nie pozbawisz mię, o Boże mój, 
tego, coś mi dał w Twym Synu, Jezusie Chrystusie, w 
którym mi dałeś wszystko, czego pragnę; dlatego się 
weselę, bo nie zawiedziesz mej ufności! Czemu więc, 
duszo moja, jeszcze się ociągasz, gdy już teraz możesz 
kochać swym sercem swego Boga? Moje są niebiosa i 

moja jest ziemia, moje są narody, moi grzesznicy i 
sprawiedliwi! Aniołowie są moi, Matka Boża jest moja, 

wszystkie rzeczy są moje, i sam Bóg jest moim i dla 
mnie, gdyż Chrystus jest mój i wszystek dla mnie! 

Czegóż więc pragniesz, duszo moja? Wszystko jest twoje 
i wszystko dla ciebie. Nie zadowalaj się małym i nie 

szukaj odrobin, które spadają ze stołu Ojca twego. Lecz 
wyszedłszy z siebie, wejdź do pełności i ciesz się w 

twojej chwale! Ukryj się w niej i raduj się, a zaspokoisz 
pragnienie serca swego. 

Modlitwa św. Jana od Krzyża  

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi proroka Sofonia-
sza. 
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś 
radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i 
wesel z całego serca, Córo Jeruza-
lem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, 
usunął twego nieprzyjaciela; Król 
Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie 
będziesz już bała się złego. Owego 
dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój 
się, Syjonie! Niech nie słabną twe 
ręce!» Pan, twój Bóg, jest pośród 
ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie 
się weselem nad tobą, odnowi cię 
swoją miłością, wzniesie okrzyk ra-
dości. Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Filipian. 
Bracia: Radujcie się zawsze w Panu; 
jeszcze raz powtarzam: radujcie się! 
Niech będzie znana wszystkim lu-
dziom wasza wyrozumiała łagod-
ność: Pan jest blisko! O nic się już 
nie martwcie, ale w każdej sprawie 
wasze prośby przedstawiajcie Bogu 
w modlitwie i błaganiu z dziękczy-
nieniem. A pokój Boży, który prze-
wyższa wszelki umysł, będzie strzegł 
waszych serc i myśli w Chrystusie 
Jezusie. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  

Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza. 
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pyta-
ły go tłumy: «Cóż mamy czynić?» 
On im odpowiadał: «Kto ma dwie 
suknie, niech się podzieli z tym, któ-
ry nie ma; a kto ma żywność, niech 
tak samo czyni». Przyszli także cel-
nicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do 
niego: «Nauczycielu, co mamy czy-
nić?» On im powiedział: «Nie pobie-
rajcie nic więcej ponad to, co wam 
wyznaczono». Pytali go też i żołnie-
rze: «a my co mamy czynić?» On im 
odpowiedział: «Na nikim pieniędzy 
nie wymuszajcie i nikogo nie uci-
skajcie, lecz poprzestawajcie na wa-
szym żołdzie». Gdy więc lud oczeki-
wał z napięciem i wszyscy snuli do-
mysły w swych sercach co do Jana, 
czy nie jest Mesjaszem, on tak prze-
mówił do wszystkich: «Ja was 
chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy 
ode mnie, któremu nie jestem go-
dzien rozwiązać rzemyka u sanda-
łów. on będzie was chrzcił Duchem 
Świętym i ogniem. Ma on wiejadło 
w ręku dla oczyszczenia swego 
omłotu: pszenicę zbierze do spichle-
rza, a plewy spali w ogniu nieuga-
szonym». Wiele też innych napo-
mnień dawał ludowi i głosił dobrą 
nowinę. Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 12 Grudnia 2021 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
8.30 + Aleksandrę, Franciszka Nerc, i 
ich dzieci: Janinę, Marię, Genowefę, 
Aurelię, Mirosława. 
10.00 + Apolonie, Aleksandra Hołyń-
skich, Mariana Urbaniaka, Józefa Bar-
tosiaka. 
11.30 + Eugeniusza Gromadkę, Józefa, 
Edmunda, Stanisławę Marzęckich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Andrzeja Drwęckiego – greg. 
13. 
PONIEDZIAŁEK  13 Grudnia 2021 
6.30 + Andrzeja Drwęckiego – greg. 14. 
6.30 + Joannę Dolata w 12 r. śm. 
6.30 + Czesława, Walerię, Jana Jaczyń-
skich, Helenę, Leonarda Gmurczyków, 
Marcela Trojanowskiego. 
18.00 + Janinę Irenę Łubińską pp. 
18.00 + Wiesława Nosarzewskiego w 4 
r. śm., jego rodziców i zm. z rodziny 
Nalborskich, Piaseckich, Choroś. 
WTOREK 14 Grudnia 2021 
6.30 + Andrzeja Drwęckiego – greg. 15. 
6.30 + Łucję w r. śm., Stanisławę, Ja-
dwigę, Wacława, Tadeusza, Mieczysła-
wa, Krzysztofa, Ryszarda Banach. 
6.30 + Wacława w 27 r. śm, Wandę w 
21 r. śm. Żbikowskich, zm. z rodz. Żbi-
kowskich i Lipińskich. 
18.00 + Alinę, Kazimierza, Ewę Warda-
ków. 
18.00 + Hannę Jemiałkowską pp. 
ŚRODA 15 Grudnia 2021 
6.30 + Andrzeja Drwęckiego – greg. 16. 
6.30 + Bożenę Głowacką w 3 r. śm. 
6.30 + Sabinę Składanek pp. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Longina Zakrzewskiego w 9 r. 
śm., zm. z rodz. Zakrzewskich, Kocza-

rów. 
CZWARTEK 16 Grudnia 2021 
6.30 + Cecylię Cytryniak w 5 r. śm. i 
zm. z rodziny. 
6.30 + Janinę Adamczyk, zm. rodziców 
z obu stron. 
6.30 W dniu urodzin o Boże błog. i 
opiekę dla Ludwika, w 14 r. ślubu Lu-
dwika i Jolanty z podziękowaniem do-
tychczasowe lata wspólnego życia. 
18.00 + Andrzeja Drwęckiego – greg. 
117. 
PIĄTEK 17 Grudnia 2021 
6.30 + Andrzeja Drwęckiego – greg. 18. 
6.30 + Zofię w 12 r. śm., Stanisława w 
27 r. śm. Stasiorek i zm. rodziców z obu 
stron. 
6.30 + Jadwigę Kowalską pp. 
18.00 Intencja wynagradzająca za grze-
chy nasze i całego świata jakimi obra-
żane jest Najśw. Serce Pana Jezusa i 
Niepokalane Serce Maryi. Boskie Serce 
Jezusa błagamy o łaskę intronizacji 
Najśw. Serca Pana Jezusa Wszechświa-
ta w sercach naszych, w rodzinach na-
szych, w parafii i w Polsce. 
18.00 + Ryszarda Sawickiego pp. 
SOBOTA 18 Grudnia 2021 
6.30 + Andrzeja Drwęckiego – greg. 19. 
6.30 + Annę Kesicką. 
6.30 + Zbigniewa Pyrzanowskiego. 
18.00 + Józefa Chodorskiego pp. 
18.00 + Irenę, Stanisława, Barbarę, 
Janinę, Włodzimierza, Edwarda Ra-
kowskich. 
NIEDZIELA 19 Grudnia 2021 
7.00 + Andrzeja Drwęckiego – greg. 20. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + 
11.30 +  
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Dariusza Nowaczek. 

1. Służba liturgiczna rozprowadza sianko na stół wigi-
lijny. Dochód będzie przeznaczony na fundusz mini-
strancki. 

2. W sklepiku Brata Alberta można nabywać świece 
„Caritas”, a u p. Organisty można nabywać opłatki 
wigilijne. 

3. Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego zaprasza 
mieszkańców na nowodworskie spotkanie wigilijne, 
które odbędzie się 18 Grudnia ( Sobota ) o godz. 
15.30 w parku Wybickiego. 

4. Zapraszamy do wspólnego czuwania, jakim są Rora-
ty o godz. 6.30. 

5. W przyszłą niedzielę ( 19 grudnia ) w godz. 19.00 – 
21.00 zapraszamy na modlitwę adoracyjną przed 
Najświętszym Sakramentem. 

6. 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: Danuta Rembecka, Genowefa Koszałkowska, Teresa Brzeska, 
Zdzisław Nowak, Danuta Damięcka W ieczny odpoczynek... 


