Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
1. Dziś I niedziela miesiąca; o godz.17.30 nabożeństwo adoracyjne.
2. Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii dni dorocznej adoracji Najśw.
Sakram.- połączone z Rekolekcjami Adwentowymi. Trwać one będą
do wtorku włącznie. W poniedziałek i wtorek (5 ,6 grudnia) porządek
rekolekcji będzie następujący:
3. 6.30 –Roraty– po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakram.do godz.10.00
4. 10.00 -Msza św. z nauka dla dorosłych / po Mszy wystawienie Najśw.
Sakram. do godz. 16.30.?
5. 16.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
6. 18.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży
7. 19.30 - Msza św. z nauką dla dorosłych
8. Okazja do spowiedzi podczas Mszy św. w poniedziałek i wtorek
9. Ostatniego dnia rekolekcji we wtorek ofiary na tacę będzie zbierał
Rekolekcjonista. Będą one przeznaczone na potrzeby zakonu w którym
pracuje.
10.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.
11.Jutro o godz. 18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych. Intencje można
wrzucać do puszki przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego, a ich wyczytywanie rozpoczniemy o godz. 17.45.
12.W dniu 8.XII.(czwartek) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
13.W sklepiku Brata Alberta można nabyć wigilijne świece Caritas a
także inne świąteczne rzeczy.
14.11 grudnia w przyszłą niedzielę organizujemy wyjazd parafialny do
Wyższego Seminarium Duchownego na sztukę pt. „Don Camillo”
Występują w niej klerycy III roku. Wyjazd o godz. 17.20. Koszt wyjazdu 20 zł. Zapisy w zakrystii lub w kancelarii. Zachęcamy do wspólnego spędzenia popołudnia z rodziną.
15.Służba liturgiczna od przyszłej niedzieli zacznie rozprowadzać sianko
na stół wigilijny. Dochód przeznaczony będzie na fundusz ministrancki.
16.W najbliższy piątek po Mszy św. wieczornej, będzie spotkanie kandydatów przygotowujących się pierwszy rok do sakr. bierzmowania.
Obecność obowiązkowa.
17. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii

Klerycy Seminarium Duchownego
naszej diecezji zapraszają na sztukę pt. .Don Camillo. Wcielą się
oni w role mieszkańców małego,
prowincjonalnego włoskiego miasteczka, żyjącego swoimi, pozornie małymi troskami i radościami,
których głównymi bohaterami są
proboszcz Don Camillo i komunistyczny wójt Peppone. Dawni
przyjaciele, których w pewnym
momencie życia rozdzieliły poglądy, znów stają do żarliwej i trudnej rywalizacji o to, który z nich
zdobędzie sobie serca mieszkańców…
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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:
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.: 10-12
16-17:30
(bez czw. oraz uroczystości
i świąt - kościelnych i państwowych; zaś w wakacje tylko po
południu)
KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Wyrośnie
różdżka z pnia Jessego, wypuści się Odrośl z jego korzenia. I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i
rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni
Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana. Nie będzie sądził
z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda
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 społem i mały chłopiec będzie je
poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół
będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze
kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła
czynić nie będą ani zgubnie działać 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 z modlitwą, i sławne będzie
miejsce jego spoczynku.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
REF. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.
Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.
Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, *
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.
Niech Jego imię trwa na wieki, *
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią, niech
wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian: Br acia: To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki
cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę,
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niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili
Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego
przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Mówię bowiem: Chrystus stal
się sługą obrzezanych dla okazania 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
między poganami i śpiewać imieniu Twojemu».
Oto Słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza:
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na
Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi
się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego». Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny.
Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała
Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano
od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy
tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do
chrztu wielu spo śród faryzeuszów i saduceuszów,
mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak
uciec przed nadchodzącym 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 siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo,
które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte
i w ogień wrzucone. 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 Duchem Świętym
i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój
omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali
w ogniu nieugaszonym».
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego
II NIEDZIELA ADWENTU 4.12.2016
REKOLEKCJE ADWENTOWE
7.00 + Wiktorię Piórkowską 4 greg.
7.00 INTENCJA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
8.30 + Annę Kunicką 14 greg.
8.30 + Stanisławę Gronek w 8 r.śm.
10.00 +Sabinę Sitek w 17 r.śm.
11.30 +Wandę i Wacława Żbikowskich, Euge
niusza Lipińskiego i Aleksandra Balcerzak
13.00 W INT. PARAFIAN.
18.00 + Jana i Lucynę Stromeckich

6.30 + Grzegorza Puchacz
18.00 + NOWENNA DO MBNP

PONIEDZIAŁEK 5.12.2016
REKOLEKCJE ADWENTOWE
6.30 + Annę Kunicką 15 greg.
6.30 + Witorię Piórkowską 5 greg.
6.30 + za wszystkich zm. z rodziny
10.00 + Krystynę i Wiesława Borowy
16.30 + Lucynę Fonder i zm rodziców
z obu stron
18.00 + ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
19.30 + Krzysztofa Szachnowskiego w 2 r.śm

PIĄTEK 9.12.2016
6.30 + Annę Kunicką 19 greg.
6.30 + Wiktorię Piórkowską 9 greg.
6.30 +Joannę Dolata w 7 r.śm.
6.30 + Włodzimierza Małajny pp
18.00 + Janinę w 3 r.śm i Henryka Cybulskich
i zm z rodziny

WTOREK 6.12.2016
REKOLEKCJE ADWENTOWE
6.30 + Annę Kunicką 16 greg.
6.30 + Wiktorię Piórkowską 6 greg.
6.30 +.Tadeusza Bieńkowskiego Lucynę i Jerzego Bierzuńskich i Janusza Tyszkiewicza
10.00 +Ignacego w 41 r. śm Reginę
i Krzysztofa Zielińskich oraz zm z rodziny
16.30 + Łucję Stanisławę Jadwigę Wacława
Tadeusza Krzysztofa Mieczysława Banach
18.00 + Piotra Genowefę i Mariusza Wrona
oraz Alfonsa Zawadzkiego w 28 r.śm.
19.30
ŚRODA 7.11.2016
6.30 + Annę Kunicką 17 greg.
6.30 +. Wiktorię Piórkowską 7 greg.
6.30 + Jadwigę Traczyk

CZWARTEK 8.12.2016
6.30 + Annę Kunicką 18 greg.
6.30 + Wiktorię Piórkowską 8 greg.
6.30 + Jerzego Sobieskiego
jego rodziców i brata
6.30 + Bogdana Przybysza
i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Halinę Sączała i zm z rodziny

SOBOTA 10.12.2016
6.30 + Annę Kunicką 20 greg.
6.30 + Wiktorię Piórkowską 10 greg.
6.30 +. Eulalię Góral pp
18.00 + Feliksa Kordziaka
18.00
II NIEDZIELA ADWENTU 11.12.2016
7.00 + Wiktorię Piórkowską 11 greg.
7.00 INTENCJA RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 + Annę Kunicką 21 greg.
8.30 + Aleksandrę Franciszka i Janinę Nerc,
Genowefę Wodarek i Marię Garbowską
10.00 +Eugeniusza Gromadka w 7 r.śm. Edmunda Stanisławę i Józefa Marzęckich
11.30
13.00 W INT. PARAFIAN.
16.00 + Stanisławę Lubacz w 16 r.śm.zm rodziców i braci
18.00 + Aleksandra Józefę Szajnok i syna
Aleksandra

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Śp. J an Pniewski; Śp. Andr zej Bogusław Gnoiński, Śp. Stanisławę Pakulską, Śp. Janinę Witkowską, W ieczny odpoczynek…

7 XII Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.
Św. Ambroży był rządcą Północnej Italii i prefektem Mediolanu. Już jako katechumen
został wybrany przez lud biskupem Mediolanu. 30 listopada 374 roku został ochrzczony, a
7 grudnia otrzymał sakrę biskupią. Dzielnie zwalczał herezję ariańską. Cesarza Teodozjusza skłonił do publicznej pokuty za rzeź w Tesalonikach. Pozyskał dla Kościoła i ochrzcił
św. Augustyna. Dzięki swoim pismom został uznany za jednego czterech wielkich doktorów Kościoła łacińskiego. Jest autorem wielu hymnów liturgicznych i organizatorem śpiewu kościelnego. Umarł w noc Zmartwychwstania 4 kwietnia 397 roku.
9 XII Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej
zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem
Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu. Święto Niepokalanego Poczęcia obchodzono na
Wschodzie już w VIII wieku. W wieku IX przeszło ono na Zachód. W Polsce przyjęło się
w wieku XIV. 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ściśle określił i podał do wierzenia
prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy jako dogmat wiary katolickiej.
Co to są w ogóle rekolekcje?
Słowo „rekolekcje” pochodzi od łacińskiego słowa recolere
oznacza zbierać na nowo, powtórnie. W życiu bardzo często
się gubimy, rozsypujemy, jak puzzle, a rekolekcje to czas,
aby się na nowo pozbierać, poukładać. Tylko że podczas
rekolekcji obrazem do ułożenia nie jest filmowy bohater lub
piękny pejzaż, ale obraz Boga, który noszę w sobie. On się
tak często we mnie zamazuje, staje się niewyraźny, po prostu się rozsypuje. Stąd każdy z nas potrzebuje rekolekcji, czyli różnych praktyk duchowych, które mają nam pomóc pozbierać się i poukładać.
Jak skorzystać z rekolekcji?
Po pierwsze, trzeba chcieć się spotkać z Bogiem. Nie z księdzem, rekolekcjonistą. Z Bogiem. Wielu
ludzi wyjeżdża na 8-dniowe rekolekcje w zupełnym milczeniu i zamknięciu od świata. Tam się z nikim
nie spotykają. Tylko z Bogiem. Najtrudniej wytrzymać z sobą, sam na sam z Bogiem. Ale nie każdy
potrzebuje takich rekolekcji, nie każdy ma na to czas. Stąd rekolekcje parafialne. Rekolekcjonista,
nauki, kazania, mają mi pomóc spotkać się z Bogiem. Rekolekcje to nie spotkanie z ciekawym człowiekiem, fajnym księdzem, ale z Bogiem. Po drugie, wszystko w naszym życiu ma sens, nie ma przypadków. To, że do parafii został zaproszony taki, a nie inny rekolekcjonista, jest planem Pana Boga.
Wbrew pozorom tak chce Bóg. Wiec trzeba się zawsze pytać: Co Pan Bóg chce mi powiedzieć przez te
konferencje, nauki, kazania? Nawet jeśli wydaje mi się, że mnie nie dotyczą, albo że nie wiem w ogóle,
o co temu księdzu chodzi lub znowu te same tematy. Nie masz słuchać księdza, ale co Pan Bóg tobie
chce powiedzieć przez to, co ten ksiądz mówi. Po trzecie, nie stawiaj Panu Bogu warunków! Niektórzy
sobie tak myślą: „Pójdę na rekolekcje, może Pan Bóg mnie uzdrowi, albo rozwiąże mój problem”,
„Jeśli uda mi się uporać z moim nałogiem, to będą to owocne rekolekcje. Zaryzykuję”, „A może tym
razem będzie ciekawie” – a po rekolekcjach wracają do domu rozczarowani, z myślą w sercu: „Pan
Bóg mnie nie wysłuchał”. To nie Pan Bóg ma się dostosować do nas, ułożyć się do naszego obrazu.
Zostałem stworzony na obraz i podobieństwo Boże, więc to ja mam się ułożyć, stać się podobnym. Nie
ja stawiam warunki, ale On; nie ja dyktuję, o czym mają być rekolekcje, ale to Bóg wybiera człowieka
i stawia go na mojej drodze. Czy mi się to podoba, czy nie. Problem w tym, czy potrafię dostrzec w
tym Boże działanie, czy w tym wszystkim potrafię usłyszeć głos Boga?
Źródło: http://www.milosierdzie.alte.pl/misericordia/2011-04-95/mis-04-95-11-5.html

