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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.:   16-17:30 
 
(bez czw., sob. oraz uroczystości 
i świąt - kościelnych i państwowych;) 

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

 

Etapy Objawienia 
Od początku Bóg pozwala się poznać 
54 "Bóg, który przez Słowo wszystko 
stwarza i zachowuje, daje ludziom w 

rzeczach stworzonych wieczne świadectwo 
o sobie. Zamierzając zaś otworzyć drogę 
zbawienia wiecznego, objawił ponadto 
siebie samego pierwszym rodzicom na 

początku 6 . Wezwał ich do wewnętrznej 
komunii z sobą, przyoblekając ich blaskiem 

łaski i sprawiedliwości. 
55 Objawienie to nie zostało przerwane 

przez grzech naszych pierwszych rodziców. 
Rzeczywiście, Bóg "po ich upadku wzbudził 

w nich nadzieję zbawienia przez obietnicę 
odkupienia; i bez przerwy troszczył się o 
rodzaj ludzki, by wszystkim, którzy przez 

wytrwanie w dobrym szukają zbawienia, dać 
żywot wieczny 7 . 

A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo 
utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go 

pod władzą śmierci... Wielokrotnie 
zawierałeś przymierze z ludźmi 8 

CDN... 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi proroka Malachiasza. 
«Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a 
wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niepra-
wość będą słomą, więc spali ich ten nadcho-
dzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie 
pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. 
A dla was, czczących moje imię, wzejdzie 
słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego 
skrzydłach». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tesaloniczan. 
Bracia: Sami wiecie, jak należy nas naślado-
wać, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepo-
koju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo 
chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmę-
czeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z 
was nie być ciężarem. Nie żebyśmy nie mie-
li do tego prawa, lecz po to, aby dać wam 
samych siebie za przykład do naśladowania. 
Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywali-
śmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech 
też nie je! Słyszymy bowiem, że niektórzy 
wśród was postępują wbrew porządkowi: 
wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami 
niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i 
napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, 
aby pracując ze spokojem, własny chleb 
jedli. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Łu-
kasza. 
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest 
przyozdobiona pięknymi kamieniami i 
darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie 
czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie 
zostanie kamień na kamieniu, który by 
nie był zwalony». Zapytali Go: 

«Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki 
będzie znak, gdy to się dziać zacznie?» 
Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby 
was nie zwiedziono. Wielu bowiem 
przyjdzie pod moim imieniem i będą 
mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł 
czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie 
trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach 
i przewrotach. To najpierw „musi się 
stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec». 
Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród 
przeciw narodowi” i królestwo przeciw 
królestwu. Wystąpią silne trzęsienia zie-
mi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się 
straszne zjawiska i wielkie znaki na nie-
bie. Lecz przed tym wszystkim podniosą 
na was ręce i będą was prześladować. 
Wydadzą was do synagog i do więzień 
oraz z powodu mojego imienia wlec was 
będą przed królów i namiestników. Bę-
dzie to dla was sposobność do składania 
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu 
nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja 
bowiem dam wam wymowę i mądrość, 
której żaden z waszych prześladowców 
nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeci-
wić. A wydawać was będą nawet rodzi-
ce i bracia, krewni i przyjaciele i niektó-
rych z was o śmierć przyprawią. I z po-
wodu mojego imienia będziecie w nie-
nawiści u wszystkich. Ale włos z głowy 
wam nie spadnie. Przez swoją wytrwa-
łość ocalicie wasze życie». Oto słowo 
Pańskie. 



NIEDZIELA 13 Listopada 2022 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA 
FATIMSKIEGO 
8.30 + Teresę Traczyk – greg. 13. 
10.00 + Janinę w 18 r. śm., Włady-
sława Rucińskich. 
11.30 + Eugeniusza Lipińskiego w 
32 r. śm, zm. z rodziny Lipińskich, 
Żbikowskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 WYPOMINKI 
PONIEDZIAŁEK 14 Listopada 
2022 
7.00 + Janinę Adamczyk i zm. ro-
dziców z obu stron. 
7.00 + Annę Rutkowską. 
7.00 + Zofię, Stefanię Muszyńską 
pp. 
18.00 WYPOMINKI 
18.00 + Teresę Traczyk – greg. 14. 
WTOREK 15 Listopada 2022 
7.00 + Sławomira Jankowiaka 
7.00 + Aurelię Dziedzic. 
18.00 WYPOMINKI 
18.00 + Teresę Traczyk – greg. 15. 
ŚRODA 16 Listopada 2022 
7.00 + Katarzynę, Jana Sobieskich 
i zm. z rodziny. 
7.00 + Anielę Mazurek i zm. z ro-
dziny. 
7.00 + Zbigniewa Markowskiego 
pp. 
18.00 WYPOMINKI 

18.00 + Teresę Traczyk – greg. 16. 
CZWARTEK 17 Listopada 2022 
7.00 Wynagradzająca za grzechy 
nasze i całego świata jakimi obra-
żane jest Najśw. Serce Pana Jezu-
sa i Niepokalane Serce Maryi. 
7.00 +  
7.00 + Teresę Traczyk – greg. 17. 
18.00 WYPOMINKI 
PIĄTEK 18 Listopada 2022 
7.00 + Marię Banasiak w 2 r. śm. 
7.00 + Apolonię w 12 r. śm., Alek-
sandra Hołyńskich, Mariana 
Urbaniaka, Józefa Bartosiaka. 
7.00 + Teresę Traczyk – greg. 18. 
18.00 WYPOMINKI 
SOBOTA 19 Listopada 2022 
7.00 +  
7.00 +  
7.00 +  
18.00 WYPOMINKI 
18.00 + Teresę Traczyk – greg. 19. 
NIEDZIELA 20 Listopada 2022 
7.00 + Władysława, Helenę, Kry-
stynę Mazurek, Barbarę Kotkow-
ską, Witolda Malarowskiego. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 Dziękczynna z prośbą o dal-
sze błog. Boże dla Jacka i Kata-
rzyny Kwiatkowskich z okazji 40 
r. ślubu. 
11.30 + Eligiusza, Leokadię Gosk. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 WYPOMINKI 
18.00 + Teresę Traczyk – greg. 13. 

1. Pragniemy poinformować, że wizytę duszpasterską ( kolędę ) rozpoczniemy 
28 listopada ( poniedziałek ). 

2. W tym tygodniu w środę przypada wspomnienie NMP Ostrobramskiej – 
Matki Miłosierdzia, w czwartek św. Elżbiety, a piątek bł. Karoliny Kózków-
ny, dziewicy. 

3. Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o godz. 
13.00 będzie wystawienie Najśw. Sakramentu – odmówimy litanię, Akt po-
święcenia się Najśw. Sercu Pana Jezusa. Za odmówienie tego aktu w tym 
dniu można zyskać odpust zupełny spełniając te warunki co zawsze. Trwa 
jednocześnie nowenna przed Uroczystością Chrystusa Króla, odmawiamy ją 
codziennie po Mszy św. Wieczornej. Dzisiaj odmówimy ją wyjątkowo po 
Mszy św. o godz. 13.00, a w czwartek po Mszy św. o godz. 7.00. 

4. Od przyszłej niedzieli p. Organista rozpoczyna rozprowadzanie opłatków. Są 
one już poświęcone. Zachęcamy do ich nabywania. 

5. W dniach 4, 5, 6 grudnia ( niedziela, poniedziałek, wtorek ) będziemy prze-
żywali dni corocznej Adoracji Najśw. Sakramentu – 40 godzinne nabożeń-
stwo połączone z Rekolekcjami Adwentowymi. 

6. Za tydzień ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na Seminarium Du-
chowne. 

7. W środę 16 listopada o godz. 19.00 będzie konferencja dla rodziców dzieci 
przygotowujących się do I Komunii Św. Obecność obowiązkowa. 

8. Przypominamy, że młodzież przygotowująca się do Bierzmowania w ramach 
spotkania wyjeżdża w najbliższą sobotę 19 listopada na Światowe Dni Mło-
dzieży w wymiarze diecezjalnym do Legionowa. Zbiórka o godz. 14.00 przy 
plebanii, powrót ok. godz. 20.00. 

9. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej serdecznie zaprasza na Koncert 
Patriotyczny "To Oni szli do Niepodległej" 19 listopada o godz. 18:00 w 
oranżerii Hotelu Royal w Twierdzy Modlin. 

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy wyjściu z 
kościoła bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz diecezjalny tygodnik 
„Idziemy”. 

11. Dzisiaj zbieramy do puszek ofiary na Orszak Trzech Króli, teraz pragniemy 
przekazać więcej szczegółów. 

 


