OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Dziś I niedziela miesiąca, o godz.17.30 Nabożeństwo Adoracyjne.
2. Dzisiaj o godz.19.00 zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu chóru Soli Deo.
3. Również dzisiaj w par. Św. Ap. Piotra i Pawła w Nowym Dworze Maz.
o godz.20.00 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Rafała Brzozowskiego i kilku
gwiazd z programu „Super Starcie”. Na koncert zaprasza Ks. Proboszcz i artyści.
4. Jutro 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli dzień Matki Bożej Gromnicznej.
W święto Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi dzień życia konsekrowanego.
2 lutego Msze św. o godz.7.00 , 10.00 ,18.00 i 19.30.Poświęcenie gromnic podczas
Mszy św. ofiary zbierane tego dnia na tacę przeznaczone są na zakony. Kancelaria
w tym dniu będzie NIECZYNNA.
5. Jutro o godz. 18.00 będzie zbiorowa Msza św. za zmarłych. Intencje można składać
do puszki przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia. Czytanie intencji rozpoczniemy
o godz.17.50.
6. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W I piątek Msza św. ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.7.00.Spowiedz rano w czasie Mszy MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA
i po południu od godz.17.30. W I sobotę od godz.9.00 księża odwiedzą w domach
osoby starsze i chore z posługą sakramentalną.
ŚWIĘTY MICHALE ARCHA7. Organizujemy wyjazd do Hiszpanii i Francji w dniach 10 -17 września. Koszt 3.320
zł + 40 Euro. Zwiedzać będziemy : Barcelona, Księstwo Andory, Lourdes, La Salette, NIELE BROŃ NAS W WALCE,
Avignon, Carcassonne, Montserrat. Zapisy w zakrystii lub w kancelarii. Zostało już A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
naprawdę niewiele miejsc ,zapraszamy. Osoby, które się zapisały proszę, by do jutra I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
dostarczyć do mnie kwestionariusze osobowe + wpłatę I raty.
BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH
8. Siedziska na ławki już zostały wykonane, ale pozostała jeszcze pewna kwota do GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
wpłacenia. Dlatego za tydzień panie będą zbierały ofiary do puszek na spłatę reszty
POKORNIE PROSIMY A TY,
kwoty, która pozostała do spłacenia.
KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIE9. Dziękuję wam za dzisiejsze ofiary na nasz kościół. Pieniądze te się bardzo przydadzą.
SKIEGO, SZATANA I INNE
Za ogrzewanie za miesiąc grudzień zapłaciliśmy prawie 11 tys. zł., a i w tym miesiącu
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUbędzie pewnie podobnie. Bóg wam zapłać.
10.Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Można ją nabyć w zakrystii.
BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
11.Pewna osoba w tygodniu znalazła w pobliżu Carrefoura pewną kwotę pieniędzy. ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOOsobę która zgubiła pieniądze zapraszamy do zakrystii.
ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN
12.Porządek kolędy w tym tygodniu będzie następujący:

03.02 g. 16.00 Legionów 5, 8,
Sempołowskiej n.z., 15, 17 Miodowa n. z. i 2-5, 4
04.02 g. 16.00 Sobieskiego n.z. Pr zejazd n.z.,
Warszawska 15, 23, 27
05.02 g. 16.00 War szawska 8, 10, 11,
Mazowiecka 8, Modlińska 15
06.02 g. 16.00 Bez kolędy
07.02 g. 14.00 Żer omskiego, Kilińskiego,
Wiejska n.z. i Miodowa 1, 3, Długa n. z.,
Wiśniowa, Wierzbowa, Jaśminowa
09.02 g. 16.00 Sienkiewicza, Duga (blok 4 i 4a,8),
Nowołęczna cała, Warszawska 19
10.02 g. 16.00 Modlińska 1, 3, 13, Nałęcza 35
Warszawska 35,
11.02 g. 16.00 Dodatkowa.

Parafia p.w. św. Michała
Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
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Wiadomości Parafialne
IV NIEDZIELA ZWYKŁA

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród
braci twoich, podobnego do mnie. Jego
będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś
Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu
zgromadzenia: Niech więcej nie słucham
głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie
widzę tego wielkiego ognia, abym nie
umarł. I odrzekł mi Pan: Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci,
takiego jak ty, i włożę w jego usta moje
słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich
słów, które on wypowie w moim imieniu,
Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz
jeśli który prorok odważy się mówić
w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych
- taki prorok musi ponieść śmierć.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
REFREN: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.
DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła
Apostoła do Koryntian. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak
by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto
wstąpił w związek małżeński, zabiega
o sprawy świata, o to, jak by się przypodo-
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bać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie
i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy
się o sprawy Pana, o to, by była święta
i ciałem i duchem. Ta zaś, która wyszła za
mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by
się przypodobać mężowi. Mówię to dla
waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na
was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według św. Marka.
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat
wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali
się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten,
który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany
przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać:
Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto
jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał
mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy
duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym
krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się
zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to
jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet
duchom nieczystym rozkazuje i są Mu
posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA

Otwórzmy dziś nasze serca na naukę Chrystusa, abyśmy mogli doświadczyć zbawienia od zła oraz nowego życia w wolności
dzieci Bożych.

Por. http://www.mateusz.pl/czytania/2015/20150201.htm

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje mszalne
NIEDZIELA 01.02.2015
7.00 W INT. ŻYWEGO RÓZAŃCA
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 1 greg.
8.30 + Jana Kurpiewskiego.
10.00 + Mariannę i Władysława Nosarzewskich oraz ich rodziców.
11.30 + Czesława Śliwę w 2 r. śm.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Mariannę Rybak.
PONIEDZIAŁEK 02.02.2015
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 2 greg.
7.00 + Czesławę Demianiuk i zm. z rodziny
Wiesława Pniewskiego i zm. rodziców.
10.00 + Ryszarda Wiechowicza w 14 r. śm.
18.00 + ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
19.30 + Stefana Rączka w 20 r. śm.

02 lutego. Święto Ofiarowania Pańskiego

Intencje mszalne c. d.
CZWARTEK 05.02.2015
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 5 greg.
7.00 + Krzysztofa Szachnowskiego p.p.
7.00 + Za zm. z rodziny Olewniczak i Mróz.
18.00 + Józefa Błaszczyka w 2 r. śm.
PIĄTEK 06.02.2015
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 6 greg.
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego.
7.00 + Władysławę, Stefana i Ryszarda
Możdżyńskich.
18.00 + Dorotę Jaros w 4 r. śm.
SOBOTA 07.02.2015
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 7 greg.
7.00 + Mariannę i Józefa Grzelaków, rodziców,
rodzeństwo i Ryszarda Możdżyńskiego.
7.00 + Władysławę Krysiak w 1 r. śm.

WTOREK 03.02.2015
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 3 greg.
18.00 + Eugeniusza Krysztofiak w 7 r. śm.
7.00 + Bogdana Przybysza.
7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Beaty, Marii i Pawła oraz rodziny. NIEDZIELA 08.02.2015
7.00 W INT. RÓŻŃCA FATIMSKIEGO
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 8 greg.
18.00 + Czesławę Parzych w 11 r. śm.
8.30 + Scholastykę i Ignacego Zielińskich,
Anastazję Szulc.
ŚRODA 04. 02.2015
10.00 + Marię i Lucynę Przeździeckie.
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 4 greg.
11.30 + Danutę Pogorzelską w 16 r. śm.
7.00 + Zenona w 8 r. śm., Mariannę
i Małgorzatę Lau.
13.00 ZA PARAFIAN
i Wiktora Malickich.
7.00 + Krzysztofa Kurek p.p.
18.00 + Mariannę i Jana Orzechowskich
i zm. rodziców z obu stron.
18.00 NOWENNA DO MBN POMOCY
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Bogdan Matwiejczyk
Śp. Jadwiga Pawlak
Śp. Leokadia Wałkowska
Śp. Honorata Dziedzic
Śp. Stanisław Siwiec
Wieczny odpoczynek…

Symbolika świecy Świeca jest symbolem ludzkiego życia. Kiedy zostanie zapalona, zaczyna jej systematycznie ubywać. Podobnie jest z naszym
życiem. Od momentu, w którym je otrzymaliśmy, dni naszych systematycznie ubywa. Z każdą godziną, z każdą sekundą życie staje się krótsze.
Ostatnio czterokrotnie słychać było dzwony na wieży naszego kościoła,
żegnając naszych bliskich odprowadzanych na cmentarz. Czy dziesięć dni
temu któryś z nich przypuszczał, że nie doczeka dzisiejszej uroczystości?
Czy wiedział, że świeca jego życia już się dopala? Nikt z nas nie wie, ile
dni mu jeszcze zostało. Dziś trzymając świecę w ręku, trzeba zapytać, co
mam czynić, aby ten kawałek życia, jaki mi jeszcze został, dobrze wykorzystać, tak dobrze, by nie trzeba było żałować.
Świeca jest także symbolem ofiary. Spala się własnym kosztem i dlatego od wieków utożsamiano ją z ofiarą. Między innymi dlatego zawsze płonie na ołtarzu podczas sprawowania Najświętszej Ofiary. Dziś ta świeca, którą trzymasz w ręku, „stawia ci pytanie”, czy stać cię na ofiarę. Życie
ustawicznie żąda od nas hojności. Nie można być dobrym mężem, matką, ojcem, dzieckiem, pracownikiem nie składając ofiary. W naszych czasach to sprawa wielkiej wagi. Dlaczego rozpadają się małżeństwa? Dlaczego starcy płaczą na synów, córki, synowe czy zięciów? Dlaczego tylu ludzi tonie
„w kieliszku”? Dlaczego ludzie odchodzą od Boga i Kościoła...? Między innymi przez brak ofiary.
Przynosząc dziś gromnicę do poświęcenia, trzeba zapytać siebie, czy stać mnie na ofiarę.
Świeca jako nasza wiara: Na chrzcie otrzymaliśmy zapaloną świecę symbolizującą światło
wiary i tradycyjnie we wszystkich ważnych momentach życia Kościół podaje nam zapaloną świecę,
przypominając łaskę wiary. Wspomniany chrzest, pierwsza Komunia święta, sakrament małżeństwa,
śluby zakonne, sakrament kapłaństwa, moment śmierci, pogrzeb, mogiła. Przyjętą wiarę trzeba
przenieść przez całe życie, a nie jest to wcale takie łatwe.
Świeca jest wreszcie symbolem chrześcijaństwa. Chrystus powiedział: „Ja jestem światłem”,
a „wy jesteście światłością świata”. W ten sposób określił nasze wspaniałe zadanie wobec całego
stworzenia. Mamy być jak światło zapalone w ciemnym pokoju. Ludzie niewierzący winni się weselić
patrząc na chrześcijanina, który jest światłem. Nasz dobry przykład, nasza zdecydowana postawa,
nasza mądrość życiowa i odwaga w bronieniu Prawdy winny być światłem dla świata. Czy tak jest?
Czy ludzie budują się Twoim dobrym przykładem? Czy jesteś światłem, za które inni są wdzięczni,
czy też Twego światła w ogóle nie widać? Prośmy Matkę Najświętszą o dobre wykorzystanie życia,
które nam jeszcze zostało, o gotowość do ofiary, o mocną i żywą wiarę aż do śmierci i o łaski
potrzebne do wypełnienia chrześcijańskich zadań wobec świata.

05 lutego. Świętej Agaty, dziewicy i męczennicy
Św. Agata (ok. 235-250) poniosła męczeństwo w Katanii na Sycylii za rządów
cesarza Decjusza. Tradycja opowiada o wspaniałej postawie tej młodej dziewicy
w obliczu śmierci. Św. Metody z Sycylii powiedział o niej, że „swoim przykładem
poucza, by wszyscy ludzie nie zwlekając podążali wraz z nią ku prawdziwemu Dobru,
którym jest sam Bóg”.
Por.: http://www.mateusz.pl/czytania/

