Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
1. Rozpoczęliśmy dziś nowy Rok Pański 2017. Z tej okazji pragniemy wszystkim obecnym dziś z nami serdeczne noworoczne życzenia. Życzymy, aby Jezus Chrystus Zbawiciel świata udzielił
wszystkim w tym roku obfitego błogosławieństwa. Niech Święta
Boża Rodzicielka Maryja otoczy was swoją opieką i wyprosi u
Swego Syna wszelkie potrzebne łaski. Wszystkim na rozpoczęty
dziś Nowy Rok życzymy - Szczęść Boże.
2. Dziś I niedziela miesiąca. O godz.17.30 nabożeństwo adoracyjne
3. Jutro , w poniedziałek, o godz.18.00 Msza św. zbiorowa w int.
Zmarłych. Wyczytywanie intencji rozpoczniemy o godz. 17.45.
4. W piątek – 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego –
Trzech Króli.
• Msze św. wg. porządku niedzielnego. Poświęcenie kadzidła
i kredy podczas Mszy św.
• Jak co roku kredę i kadzidło przygotowały siostry pracujące w
naszej Parafii. Ofiary, które złożymy przy nabywaniu kredy
i kadzidła będą przeznaczone na utrzymanie domu Sióstr. Ofiary,
które złożymy na tacę, tego dnia, przeznaczone będą na misje.
Jest to zarazem I piątek miesiąca.
5. W I sobotę miesiąca- Msza św. ku czci Niepokalanego Serca
Maryi o godz.
6. 7.00.Z racji kolędy ,księża odwiedzą osoby chore i starsze
(wyjątkowo) dopiero w piątek 13 stycznia od godz. .8.30.
7. W następną niedzielę 8 stycznia o godz. 16.00 będzie Msza św.
dla dzieci z kl. III, przygotowujących się do I Komunii św. Obecność obowiązkowa.
8. Za tydzień niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Narodzenia
Pańskiego.
9. Dnia 15 stycznia /Niedziela / o godz.16.30 w naszym kościele
odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Chóru ‘Soli Deo” ,oraz
chóru z par. Wieliszew.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ja można
w zakrystii
11. Porządek kolędy w tym tygodniu będzie następujący :
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PIERWSZE CZYTANIE

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA

ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE 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 NIEBIESKIEGO, SZATANA I INNE
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUBĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOŻĄ 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:
Pn 02.01g. 16.00
kancelaria@ndmswmichal.pl
Warszawska 8, 10, 11,13,15, Mazowiecka 6, 7
Strona internetowa:
Wt 03.01 g. 16.00
http://ndmswmichal.pl/
Targowa 2, 1/3, 5, Warszawska 12, Targowa n.z. Sukienna 72, Sportowa 74,
Msze św. w niedziele:
Sportowa 70 Sportowa 72, Maturzystów n.z., Śniadeckich, 21, 14,15 (3 domy) 7.00; 8.30; 10.00; 11.30;
Śr. 04.01 g. 16.00
13.00; 18.00
Warszawska, 17, 19, Sukienna 78, Paderewskiego 10 i 12, Paderewskiego
Msze św. w dni powszednie
niska zabudowa i blok 8 i 19
7.00; 18.00
Czw. 05.01 g. 16.00
Godz. otwarcia kancelarii:
Boh. Modlina nieparzyste, Sukienna 43, Magistracka n. z. (1i3), Boh. Modlina pon.—pt.: 10-12
niska zabudowa parzyste oraz blok nr. 77,79
16-17:30
Sob 07.01 g. 9.00
(bez czw. oraz uroczystości
Strażacka, Spokojna, Okunin I od Gospodarczej
i świąt - kościelnych i państwoSob 07.01 g. 14.00
wych; zaś w wakacje tylko po
Boh. Modlina 61, 63, zaczynamy od ostatniej klatki
południu)
Pn 09.01 g.16.00
KONTO BANKOWE PARAFII
Modlińska 10 i 12 Boh. Modlina 65 zaczynamy od 1 i od ostatniej klatki
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
(dwóch księży)
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Czytanie z Księgi Liczb: Pan mówił
do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz
Aaronowi i jego synom: tak oto macie
błogosławić synom Izraela. Powiecie
im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad
tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech
zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię
obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać
imienia mojego nad synami Izraela, a Ja
im będę błogosławił».
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Bóg miłosierny niech nam błogosławi.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam
błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech się narody cieszą i weselą, †
że rządzisz ludami sprawiedliwie, *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.
DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów: Br acia: Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego
Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych,
którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli
otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego,
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który woła: «Abba, Ojcze». A zatem nie
jesteś już niewolnikiem, lecz synem.
Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli
Bożej.
Oto Słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja.
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił
do nas przez Syna.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza: Paster ze pospiesznie udali się
do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i
Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało
objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy,
którzy to słyszeli, dziwili się temu, co
im pasterze opowiadali. Lecz Maryja
zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze
wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za
wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im
to było powiedziane. Gdy nadszedł
dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię,
nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie
Matki.
Oto słowo Pańskie.

Savoir-vivre wizyty duszpasterskiej w naszym domu
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 1.1.2017
7.00 W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA
8.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego.
10.00 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza,
Barbarę, Jerzego i Edwarda Rakowskich.
11.30 + Mariana Urbaniaka 1 greg.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Mieczysława Dziubińskiego
za jego rodziców i braci.
PONIEDZIAŁEK 2.01.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 2 greg.
7.00 + Mariannę i Feliksa Stryjewskich.
7.00 O Boże błog. dla Teresy i Joanny.
18.00 + ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH.
WTOREK 3.01.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 3 greg.
7.00 + Genowefę Wodarek i zm z rodz.
7.00 + Genowefę Brodowską i zm z rodzn
18.00 + Kazimierza w 7 r. śm Franciszka
i Stanisławę Prusaczyk
ŚRODA 4.01.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 4 greg.
7.00 + Kazimierza Jabłońskiego i zm z rodz
Zawadzkich i Mikuśkiewiczów
7.00 + Adama Jeszke
18.00 + NOWENNA DO MBNP
CZWARTEK 5.01.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 5 greg.
7.00 + Janinę Stanisława Franciszka
Dominika i zm z rodzn Marczewskich.
18.00

PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA
PAŃSKIEGO 6.01.2017
7.00 +Franciszkę Piotra Alfonsa Irenę
i Eugenię Bonk
8.30 + Mariana Urbaniaka 6 greg.
10.00 + Mieczysława i Halionę Wiśniewskich
i zm z rodz
11.30 + Alfredę i Anastazego Affek
i Hannę Arbaszewską.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Antoniego Padło w 1 r. śm
i Grzegorza Czarneckiego
SOBOTA 7.01.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 7 greg.
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego w 2 r. śm
18.00 +Lucjana i Kazimierę, Mariana i Irenę
18.00 INTENCJA WYNAGRADZAJĄCA ZA
GRZECHY NASZE I CAŁEGO NARODU
I NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
8.1.2017
7.00 W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 + Jana i Krystynę Lipskich
10.00 + Henryka Majewskiego w 7 r. śm
11.30 +.Bartosza w 8 r. śm, Władysława
i Irenę Żukowskich, Stanisława
Paulinę Zielskich i Sławomira Woźniaka
13.00 ZA PARAFIAN
16.00 +Jadwigę Białorucką w 3 r śm
18.00 + Mariana Urbaniaka 8 greg.
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:

Śp. Marzena Brenda. Śp. Kazimierz Kordialik
Wieczny odpoczynek…

Kartki z Kalendarza Liturgicznego
1 I 2017 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Uroczystość ta przypomina nam o tym, że Maryja jest Matką Bożą. Dogmat Bożego macierzyństwa Maryi został ogłoszony na Soborze Efeskim (431 r.), który zakończył spór
dotyczący jedności dwu natur Chrystusa i w konsekwencji prawa Maryi do nazywania Jej
Matką Boga.

Gdy kapłan przychodzi do nas z wizytą duszpasterską, czyli mówiąc inaczej, przychodzi do nas po kolędzie, musimy zdawać sobie sprawę ze złożoności wydarzenia, które ma tu miejsce. Jest to bowiem wydarzenie religijne i jest to wydarzenie towarzyskie. Jest
to jednak w pierwszym rzędzie i przede wszystkim,
i o tym należy wciąż pamiętać, wydarzenie religijne.
Specyfiką tego wydarzenia religijnego jest to, że to
my musimy przygotować dla niego takie warunki, by
mogło ono przebiegać w sposób właściwy: biały obrus, na którym znajdować się będą tylko: Pismo Święte, krucyfiks, woda święcona, kropidło.
Specyfiką tego wydarzenia jest również to, że jest
ono z założenia wydarzeniem, w którym bierze udział
cała nasza rodzina (i tylko nasza rodzina) – wszystkie
osoby zamieszkałe w tym mieszkaniu (czy domu).
Naszym obowiązkiem jest zatem zdobycie informacji, w jakim dniu i godzinach nastąpi to wydarzenie
(z reguły jesteśmy o tym powiadomieni przez parafię),
odpowiednie przygotowanie stołu i zgromadzenie przy
nim w gotowości do wzięcia w nim udziału całej, bez
wyjątku, rodziny. Nie powinniśmy też zapraszać nikogo w tym dniu, a jeśli były jakieś zapowiedziane wizyty odwołać je.
Można by jeszcze dodać, że jest to religijne wydarzenie uroczyste i musi temu odpowiadać wygląd
naszego mieszkania i nasze stroje.
Wizyta duszpasterska może być wydarzeniem towarzyskim w dwóch wymiarach. Zawsze jest wydarzeniem towarzyskim w tym sensie, że kapłan jest gościem w naszym domu i obowiązują wobec niego
wszystkie te procedury, które obowiązują wobec każdego gościa. Trzeba pamiętać też i o tym, że jest to
jednak gość wyjątkowy, można powiedzieć, honorowy. Trzeba zatem ubrać się wyjątkowo uroczyście i
taki charakter nadać mieszkaniu.
Drzwi otwiera księdzu gospodarz. Prosi go, by się
rozebrał (jeśli kapłan nie jest w samej sutannie) i pomaga mu w tej czynności oraz wiesza wierzchnie ubranie na wieszaku. Proponuje mu skorzystanie z toalety.
Pyta się czy nie chce umyć rąk (trzeba wysprzątać
łazienkę i przygotować dla gościa świeży ręcznik).
Następnie gospodarz prosi gościa do salonu (do
głównego pokoju), gdzie oczekuje go, stojąc, cała
rodzina. Tam wita go gospodyni i następuje przywitanie z pozostałymi osobami w następującej kolejności:
gospodarzem, ewentualnie, babcią, dziadkiem, następnie dziećmi w kolejności według płci i wieku (np. w
kolejności: dwudziestoletnia córka, szesnastoletnia
córka, osiemnastoletni syn, dwunastoletni syn). Rodzina musi się zatem ustawić w odpowiedniej kolejności.
Jeżeli kapłan nie zna kogoś z rodziny należy go
przedstawić w trakcie powitania. Robi to gospodarz
mówiąc np.: „Jacek Kowalski, mój syn, student polo-

nistyki. Ksiądz Edward Malinowski, wikary w naszej
parafii” lub „Pozwoli ksiądz, że przedstawię mu mojego syna: Jacek Kowalski, student polonistyki. Ksiądz
Edward Malinowski, wikary w naszej parafii”.
Jeśli ksiądz nie zna nikogo z rodziny, nawet gospodarzy, bo jest np. w tej parafii od niedawna to przedstawia mu się gospodarz, a następnie przedstawia mu
w trakcie powitania członków rodziny poczynając od
swojej żony.
Jeśli księdza zna tylko gospodyni przedstawia mu
swojego męża, a ten przedstawia mu pozostałe osoby.
Gdy nastąpi powitanie gospodarz prosi księdza o to,
by usiadł. Gdy ksiądz usiądzie siada również cała
rodzina. Gospodarz rozpoczyna tzw. small talk czyli
rozmowę o niczym. Kierunek tej rozmowie nada
ksiądz przechodząc do kwestii religijnych i wypytując
o sprawy rodzinne lub ucinając ją proponując rozpoczęcie modlitwy. Wtedy wszyscy, oczywiście, wstają.
Po zakończeniu części religijnej gospodarz proponuje
księdzu, aby usiadł i inicjuje rozmowę towarzyską (na
bardziej poważne, ale ogólne tematy), a gospodyni
proponuje coś do picia i do zjedzenia (jak każdemu
zapowiedzianemu gościowi).
Ksiądz może kontynuować wątki związane wprost z
celem swojej wizyty. Może też podjąć rozmowę towarzyską. Może też stwierdzić, że musi udać się do następnej rodziny. Może też pozostać dłużej i wyrazić
ochotę na napicie się np. herbaty czy spożycie posiłku.
Nie powinniśmy tu w żaden sposób go „naciskać”
czy „szantażować” („Obrazimy się na księdza, jeśli
ksiądz niczego u nas nie zje. Pół dnia przygotowywałam kolację specjalnie na tę okazję”.), namawiać kilkakrotnie do dłuższego pozostania czy spożycia posiłku.
Nie możemy jednak też sprawić na księdzu takiego
wrażenia, że chcielibyśmy jak najszybciej się go pozbyć.
Jeśli ksiądz wyrazi ochotę na posiłek sadzamy go
przy stole na miejscu honorowym, a zatem po prawej
stronie gospodyni.
Nie przedłużajmy posiłku. Podajmy go w ten sposób,
by w każdej chwili można go było zakończyć.
Nie częstujmy księdza alkoholem i nie namawiajmy
go do jego spożycia.
Gdy ksiądz zacznie się przygotowywać do opuszczenia naszego mieszkania pożegnajmy go w pokoju w
takiej kolejności, w jakiej następowało powitanie. Do
przedpokoju powinien go odprowadzić tylko gospodarz. To on pomoże mu się ubrać i otworzy przed nim
drzwi.
Witamy księdza i żegnamy oczywiście pozdrowieniem katolickim: „Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus”, „Szczęść Boże” itp.
Źródło: http://www.savoir-vivre.com.pl/?wizyta-duszpasterska-w-naszym-domu,448

