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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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Etapy Objawienia 
 

Bóg formuje Izrael jako swój lud 

62 Po patriarchach Bóg ukształtował Izrael jako swój 
lud, ocalając go z niewoli egipskiej. Zawiera z nim 
przymierze na Synaju i przez Mojżesza dał mu swoje 
Prawo, by uznał Go i służył Mu jako jedynemu 
prawdziwemu i żywemu Bogu, opatrznościowemu Ojcu 
i sprawiedliwemu Sędziemu, oraz by oczekiwał 
obiecanego Zbawiciela 23. 

63 Izrael jest kapłańskim Ludem Bożym 24, na którym 
"imię Pana zostało wezwane" (Pwt 28,10). Jest to lud 
tych, "do których przodków Pan Bóg przemawiał 25 , lud 
"starszych braci" w wierze Abrahama. 

64 Przez proroków Bóg formuje swój lud w nadziei 
zbawienia, w oczekiwaniu nowego i wiecznego 

Przymierza przeznaczonego dla wszystkich ludzi 26, 
Przymierza, które będzie wypisane w sercach 27 . 

Prorocy głoszą radykalne odkupienie Ludu Bożego, 
oczyszczenie ze wszystkich jego niewierności 28 , 

zbawienie, które obejmie wszystkie narody 29 . O tej 
nadziei będą świadczyć przede wszystkim ubodzy i 
pokorni Pana 30 . Żywą nadzieję zbawienia Izraela 
zachowały święte kobiety: Sara, Rebeka, Rachela, 

Miriam, Debora, Anna, Judyta i 
Estera.  Najdoskonalszym obrazem tej nadziei jest 

Maryja 31. CDN... 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl 
z jego korzeni. I spocznie na niej duch Pański, 
duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, 
duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w 
bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ani 
wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi 
biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wy-
da słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy 
gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci 
bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem 
na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. 
Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera 
z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się 
będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. 
Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą 
przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też 
jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać bę-
dzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę 
do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani działać 
na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj się 
napełni znajomością Pana, na kształt wód, które 
przepełniają morze. Owego dnia to się stanie: 
Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. 
Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie 
miejsce jego spoczynku. Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian. 
Bracia: To, co niegdyś zostało napisane, napisane 
zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy 
dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, 
podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cier-
pliwość 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 przygarniaj-
cie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął 
was – ku chwale Boga. Albowiem Chrystus – 
powiadam – stał się sługą obrzezanych dla ukaza-
nia wierności Boga i potwierdzenia przez to 
obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie 
za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak 
napisano: «Dlatego oddawać Ci będę cześć mię-

dzy poganami i śpiewać imieniu Twojemu». Oto 
słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateu-
sza. 
W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i 
głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 
«Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie». Do niego to odnosi się słowo 
proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołają-
cego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
dla Niego prostujcie ścieżki!» Sam zaś Jan 
nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas 
skórzany około bioder, a jego pokarmem 
były szarańcza i miód leśny. Wówczas cią-
gnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i 
cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od 
niego chrzest w rzece Jordan, wyznając 
swoje grzechy. A gdy widział, że przycho-
dziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i 
saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, 
kto wam pokazał, jak uciec przed nadcho-
dzącym gniewem? Wydajcie więc godny 
owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie 
sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo 
powiadam wam, że z tych kamieni może 
Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już sie-
kiera jest przyłożona do korzenia drzew. 
Każde więc drzewo, które nie wydaje dobre-
go owocu, zostaje wycięte i wrzucone w 
ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; 
lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy 
jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić 
Mu sandałów. On was chrzcić będzie Du-
chem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w 
ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze 
do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieuga-
szonym». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 4 Grudnia 2022 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
8.30 + Alicję Jaworską – greg. 7. 
10.00 + Janinę w 9 r. śm., Henryka, 
Stanisławę Cybulskich, zm. z rodzi-
ny Cybulskich i Affków. 
11.30 + Lucynę Fonder i rodziców 
Fenert. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Krystynę, Wiesława Boro-
wych, Mariannę Żeńkowską. 
PONIEDZIAŁEK 5 Grudnia 2022 
6.30 + Alicję Jaworską – greg. 8. 
6.30 + Henryka w 32 r. śm., Bernar-
da, Kazimierę, Mieczysława, Kazi-
mierza, Barbarę Kaszyńskich. 
6.30 + Annę Kęsicką w 2 r. śm. 
10.00 + Teodora Srokę pp. 
16.00 + Jarosława Lodzik pp. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMAR-
ŁYCH 
WTOREK 6 Grudnia 2022 
6.30 + Alicję Jaworską – greg. 9. 
6.30 + Joannę Dolata w 13 r. śm. 
6.30 + Piotra Rutkowskiego i zm. 
pracowników Garnizonowego Wę-
zła Łączności w Twierdzy Modlin. 
10.00 + Stanisławę Boruc pp. 
16.00 + Janinę Agatę Wasilko pp. 
18.00 + Jacka Sosnowskiego w 5 r. 
śm. 
ŚRODA 7 Grudnia 2022 
6.30 + Alicję Jaworską – greg. 10 
6.30 + Łucję, Stanisławę, Jadwigę, 
Wacława, Tadeusza, Mieczysława, 
Krzysztofa, Ryszarda Banach. 
6.30 + Alfonsa Zawadzkiego, jego 
rodziców i rodzeństwo. 

18.00 NOWENNA DO MBNP 
CZWARTEK 8 Grudnia 2022 
6.30 + Alicję Jaworską – greg. 11. 
6.30 + Zofię Jastrzębską i zm. z ro-
dziny. 
6.30 + Wacława Krzemińskiego pp. 
18.00 + Eugeniusza Gromadka, Ed-
munda, Józefa, Stanisławę Marzęc-
kich. 
PIĄTEK 9 Grudnia 2022 
6.30 + Alicję Jaworską – greg. 12 
6.30 + Rafała Bułka pp. 
6.30 + Leokadię Angielczyk. 
18.00 + Wiesława Sitek. 
SOBOTA 10 Grudnia 2022 
6.30 + Alicję Jaworską – greg. 13. 
6.30 + Cecylię, Franciszka Składa-
nek. 
6.30 + Rocha Rudnickiego pp. 
18.00 + Stanisława w 25 r. śm., Ste-
fanię Sienkiel, Danutę Tokarską, 
zm. z rodziny Wojtowiczów, Drącz-
kowskich, Tokarskich. 
NIEDZIELA 11 Grudnia 2022 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
8.30 +  
10.00 + Alicję Jaworską – greg. 7. 
11.30 + Bogumiłę Krawczyk w 2 r. 
śm., Wiesława Cyrych, Stanisławę, 
Grzegorza Lewandowskich, zm. z 
rodziny Cyrych, Lewandowskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 Dziękcz. za otrzymane łaski w 
20 r. urodzin Dawida z prośbą o 
zdrowie duszy i ciała, dary Ducha 
Św., wzrost wiary, nadziei, miłości, 
opiekę Matki Najśw., błog. Boże na 
każdy dzień dla Niego i rodziny. 

1. Dziś I niedziela miesiąca, o godz. 17.30 nabożeństwo adoracyjne. 
2. Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii dni corocznej Adoracji Najśw. Sakramentu połączone z 

Rekolekcjami Adwentowymi. Trwać będą one do wtorku włącznie. W poniedziałek i wtorek ( 5, 6 
grudnia ) porządek rekolekcji będzie następujący: 

3. 6.30 – Roraty – po mszy św. wystawienie Najśw. Sakr. do godz. 9.45. 
4. 10.00 – Msza św. z nauką ogólną – po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakr. do godz. 15.40. 
5. 16.00 – Msza św. z nauką dla dzieci. 
6. 18.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych. 
7. Okazja do spowiedzi dziś oraz w poniedziałek i wtorek. Ostatniego dnia rekolekcji ( we wtorek ) 

ofiary na tacę będzie zbierał Rekolekcjonista. Będą one przeznaczone na potrzeby zakonu , w któ-
rym pracuje. 

8. Kościół w Polsce obchodzi dzisiaj dzień modlitwy w intencji Kościoła Katolickiego na Wschodzie. 
Do modlitwy dołączamy także dar pomocy materialnej – zbierane są ofiary do puszek na pomoc dla 
nich. 

9. Jutro o godz. 18.00 Msz św. zbiorowa za zmarłych. Intencje można już składać w zakrystii, a ich 
wyczytywanie rozpoczniemy o godz. 17.30 ( wyjątkowo wcześniej ). 

10. W zakrystii można nabywać świece wigilijne „Caritas” a u p. Organisty opłatki wigilijne. 
11. W tym tygodniu przypada w środę wspomnienie św. Ambrożego Bpa, w czwartek Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia NMP, w sobotę wspomnienie NMP Loretańskiej. 
12. W czwartek ( 8 grudnia ) o godz. 12.00 jest Godzina Łaski. Jeśli w tej godzinie ktoś będzie trwał na 

modlitwie, Maryja obiecuje wiele łask. Kościół będzie otwarty. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 
13. Za tydzień w Niedzielę przed Kościołem osoby ze wspólnoty niepełnosprawnych będą rozprowa-

dzać cegiełki wartościowe. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność tej wspólnoty. 
14. Od najbliższej Niedzieli ( 11 grudnia ), ministranci będą rozprowadzać sianko i własnoręcznie wy-

konane stroiki na nasze stoły świąteczne. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na fundusz mini-
strancki. 

15. Młodzież przygotowująca się do Bierzmowania zapraszamy na Mszę św. i spotkanie w piątek 16 
grudnia o godz. 18.00 

16. Mieszkańcy miejscowości, w której odbędzie się Orszak Trzech Króli mogą wygrać dla swojego 
Orszaku egzotyczny strój wielbłąda. Konkurs trwa od 1 do 14 grudnia do godz. 12.00. Głosować 
można na stronie www.orszak.org. Miejscowość, która zdobędzie najwięcej głosów odwiedzi też 
Telewizja Polska. Prosimy też o wpłaty na Orszak. 

17. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący: 
18. 7 XII ( Środa ) godz. 16.00 – ul. Przytorowa, Kalinowa, Sienkiewicza, Jaśminowa, Wierzbowa, 

Wiśniowa, Żeromskiego, Kilińskiego. 
19. 8 XII ( Czwartek ) godz. 16.00 – Kępa Nowodworska, ul. Nadwiślańska. 
20. 9 XII ( Piątek ) godz. 16.00 – ul. Akacjowa i PCK. 
21. 10 XII ( Sobota ) godz. 9.00 – u. Modlińska 1a. 
22.    Godz. 16.00 – ul. Chryzantemy. 
23. 12 XII ( Poniedziałek ) godz. 16.00 – ul. Partyzantów ( n.z. ), 1, 10, 16, Słowackiego. 
24. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy wyjściu z kościoła bądź w zakry-

stii. Jest do nabycia nasz diecezjalny tygodnik „Idziemy”.  

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Bogdan Król, Bonifacy Matusiak, Stanisław Jan Witek, An-
drzej Godlewski W ieczny odpoczynek... 


