Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
1.Dziś o godz.16.00 Msza św . dla dzieci kl.III. przygotowujących
się do I Komunii św. Obecność obowiązkowa.
2.W najbliższy piątek /13 stycznia / wyjątkowo, ze względu na
kolędę kapłani udadzą się do osób starszych i chorych z posługą
sakramentalną od godz. 8.30.
3.Przyszłą niedzielę 15 stycznia chór „Soli Deo „ zaprasza na koncert kolęd, o godz.16.30.Będzie też możliwość usłyszeć chór
Bellcanto z par. Wieliszew. Po koncercie będzie możliwość nabycia płyt z kolędami chóru „Soli Deo”.Zapraszamy.
4.Spotkanie opłatkowe dla ministrantów i scholii 22 stycznia o
godz. 14.00.
5.Za tydzień po mszy św. o godz. 10.00 spotkanie obu grup przygotowujących się do sakramentu bierzmowania
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
6.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w
MICHAŁA ARCHANIOŁA
zakrystii.
ŚWIĘTY MICHALE ARCHA7.Porządek kolędy w tym tygodniu będzie następujący :
NIELE BROŃ NAS W WALCE,
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
Pn 09.01 g.16.00
I
ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
Boh. Modlina 65 (jeden ksiądz od pierwszej a drugi od ostatniej
BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH
klatki)
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
Modlińska 10 i 12
POKORNIE PROSIMY.
Wt 10.01 g. 16.00
A TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIEWarszawska n. z i Warszawska 21, 23, 27,
BIESKIEGO, SZATANA I INNE
Modlińska 1
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUŚr 11.01 g. 16.00
BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
Modlińska 2, 3, 4
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOModlińska nz
ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN.
Lotników 7
Parafia p.w. Św. Michała
Czw 12.01 g. 16.00
Archanioła
Sportowa i Leśna (niska zabudowa)
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Gospodarcza i Nowołęczna cała, i blok 3
ul. Warszawska 1
Okunin 140 i 142, 142a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
Pt 13.01 g. 16.00
kancelaria@ndmswmichal.pl
Chemików 3 Przejazd nz. i 7,
Strona internetowa:
Sob14.01 g. 9.00
http://ndmswmichal.pl/
Zakroczymska n.z., Focha n.z
Msze św. w niedziele:
Sukienna n.z., Kościuszki n.z.,
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;
13.00; 18.00
Wybickiego
Msze św. w dni powszednie
Sob 14.01 g. 14.00
7.00; 18.00
Boh. Modlina 20
Godz. otwarcia kancelarii:
Boh. Modlina 24
pon.—pt.: 10-12
Pn 15.01 g. 9.00
16-17:30
(bez czw. oraz uroczystości
Daszyńskiego 5,7, 10,12,16
i świąt - kościelnych i państwoBoh. Modlina 22
wych; zaś w wakacje tylko po
południu)

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Maria Gąsińska, W ieczny odpoczynek…
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza: To
mówi Pan: «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam
upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na
Nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da
słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie
trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie
Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż
utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia
wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię
słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył
oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia
wypuścił jeńców, z więzienia tych, co
mieszkają w ciemności».
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Pan ześle pokój swojemu ludowi
Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.
Zagrzmiał Bóg majestatu: *
a w Jego świątyni wszyscy mówią: «Chwała!»
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich: Gdy
Piotr przybył do domu setnika Korneliusza
w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie
ma względu na osoby. Ale w każdym naro-
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dzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom
Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa
Chrystusa. On to jest Panem wszystkich.
Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan.
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego
Bóg namaścił duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł on, dobrze
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy
byli pod władzą diabła».
Oto Słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do
Jana, żeby przyjąć od niego chrzest.
Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc:
«To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty
przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się
nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus
został ochrzczony, natychmiast wyszedł
z wody. A oto otworzyły się nad Nim
niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad
Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten
jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie».
Oto słowo Pańskie.

Savoir-vivre w kościele
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.
PONIEDZIAŁEK 9.01.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 9 greg.
7.00 + Janinę Ignacego Zuzannę Jana Reginę i Antoniego Gorajskich
7.00 + Stanisława 22 r.śm. Zofię i Apolonię Sosińskich, c.r. Oleksiak
18.00 + Piotra Bieleckiego

7.00 + Jadwigę i Mieczysława Nowickich i Sylwestra Jachowskiego
18.00 + NOWENNA DO MBNP
CZWARTEK 12.01.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 12 greg.
7.00 +.Jana w 10 r.śm i Irenę Hęglewicz
7.00 +Józefa i Amelię Kozłowskich
18.00 + Arkadiusza Kraśniewskiego i Janusza Gożdzińskiego
PIĄTEK 13.01.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 13 greg.
7.00 +Józefa Piórkowskiego i zm z rodz
7.00 +Stanisławę i Kazimierza Bekalskich, Melanię
Szumiło i siostrę Klemensę
18.00 + Reginę w 1 r.śm. Tadeusza i Krzysztofa
Golejewskich, Józefę Panasiewicz

WTOREK 10.01.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 10 greg.
7.00 + Zofię Konstantego i Zygmunta Godzwa,
Zofię i Stanisława Szczepańskich
7.00 + Danutę Klementynę i Bronisława Śniady,
Monikę i dziadków Bziuk, Zenona Kubińskiego,
Barbarę i Kazimierza Mikulskich
18.00 + Mariannę Józefa i Andrzeja Budzyńskich,
zm. z rodz Ludwikowskich Godlewskich i Budzyńskich
ŚRODA 11.01.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 11 greg.
7.00 + Apolinarego Piłkowskiego w 20 r.śm

SOBOTA 14.01.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 14 greg.
7.00 + Annę i Irenę Wileńskie
18.00 +Kazimierza Kazimierę Mieczysława i Henryka Kaszyńskich
II NIEDZIELA ZWYKŁA 15.1.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 15 greg.
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Mieczysława Kręźlewicza w 10 r.śm.
11.30 W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Apolonie i Aleksandra Hołyńskich i Mariana Urbaniak

Kartki z Kalendarza Liturgicznego
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (święto Trzech Króli) przypada
święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia (w Polsce kolędy tradycyjnie śpiewamy aż do 2 lutego) Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ (pomimo
wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach) chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta.
Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego ustanowiła oddzielne święto Chrztu Pańskiego. Chrystus już jako dorosły, 30-letni mężczyzna, przychodzi nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego Poprzednika, przyjąć
chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu, by
dostąpić oczyszczenia. W ten sposób uświęcił wodę. W dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca
jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec. Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
Por. :http://brewiarz.pl/czytelnia/chrzest.php3

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy św.
W kościele podczas Mszy św. stosujemy wszystkie
te zasady savoir vivre, które obowiązują w życiu
towarzyskim i publicznym tylko, z oczywistych
względów, stosujemy je tu ze szczególną dbałością i
w stopniu najwyższym, w takim, w jakim stosuje się
je w sytuacjach czy okolicznościach najbardziej
uroczystych i o największej wadze, a zatem tak jak
np. stosuje się je w dyplomacji czy podczas spotkania z wyjątkowo honorowym gościem.
Ponadto w kościele stosujemy też zasady, które
odnoszą się tylko do tej jedynej i niepowtarzalnej,
wyjątkowej i najwyższej istoty będącej w trzech
osobach – Boga. Są to już nie tylko zwykłe przepisy
savoir vivre, ale swego rodzaju savoir vivre nadprzyrodzony – zasady nakazane przez samą wiarę.
Jakie tutaj mamy zagadnienia i problemy? Podstawowe z nich to wygląd, postawa, stosunek do gospodarzy odwiedzanego miejsca (gospodarzem kościoła
jest Bóg, ale i Jego reprezentant – proboszcz), właściwe zachowania.

my się w sposób uroczysty. Mężczyzna zakłada
garnitur i płaszcz, kobieta strój do tego odpowiedni.
Nikt nie idzie z uroczystą towarzyską wizytą w adidasach, dżinsach, spranym podkoszulku i podartej,
starej kurtce.
Udział w niedzielnej Mszy św. ma rangę wyższą
niż uroczysta wizyta towarzyska. Powinniśmy zatem
ubrać się w sposób szczególnie elegancki i uroczysty
okazując tym szacunek i gospodarzom (Bogu i proboszczowi) i pozostałym gościom (wiernym, wspólnocie parafialnej).

Punktualne przybycie do kościoła
Jest wiele wydarzeń w naszym życiu, które wymagają punktualności. Wśród nich są i takie, w odniesieniu do których punktualność jest bezwzględnym
obowiązkiem.
Nie powinniśmy spóźniać się do pracy i szkoły, na
umówione spotkanie ze znajomymi, do kina, do
teatru, na koncert, do opery. Nie wolno spóźnić się
na ślub czy pogrzeb, szczególnie kogoś z rodziny.
Nie spóźnimy się na umówioną wizytę u dentysty,
spotkanie z naszym szefem, gdy spotkanie wyznaPrzygotowanie się do odwiedzin kościoła – ubiór czył nam minister.
Spóźnienie w każdym z tych przypadków powoduKościół możemy odwiedzić w sposób trojaki: niejaje nie tylko różnego typy negatywne konsekwencje,
ko mimochodem wstępując do niego na krótką moale jest również poważnym wykroczeniem przeciwdlitwę; uczestnicząc we Mszy św. w dzień powszeko normom współżycia wspólnotowego i zasadom
dni; uczestnicząc we Mszy św. w niedzielę lub w
savoir vivre.
inne święto kościelne.
W jaki sposób, w takim razie, ocenić spóźnienie do
W tym pierwszym przypadku nie jesteśmy oczywiście zobowiązani do jakiś specjalnych przygotowań. kościoła na Mszę św., na spotkanie z samym Bogiem, spotkanie z księdzem proboszczem, z innymi
Jednak nasz strój musi być stosowny. Nie możemy
członkami wspólnoty, do której należymy – wspólodwiedzać kościoła w stroju kwalifikującym się
tylko na plażę czy na boisko, np. w krótkich spoden- noty parafialnej? Czyż nie jest to, nie mówiąc już o
kach czy negliżu. Nie może to być strój wywołujący tym, że mamy tu do czynienia ewidentnie z grzechem, drastyczne naruszenie zasad dobrego wychozgorszenie czy znamionujący lekceważenie. Czy w
wania? A ponadto spóźniając się przeszkadzamy
krótkich spodenkach, w dresach czy innym niestonajczęściej i to niekiedy bardzo innym, księdzu odsownym stroju odwiedzilibyśmy choćby na chwilę
sejm, premiera, biskupa czy choćby naszego szefa w prawiającemu Mszę św. i pozostałym wiernym. I to
jest równie wielkie wykroczenie przeciwko savoir
pracy? A w tym wypadku odwiedzamy przecież
vivre i ponadto grzech.
samego Boga?
Tego jednak wykroczenia, tego grzechu można w
Uczestnicząc we Mszy św. w dniu powszednim
każdym przypadku uniknąć. Gdy jesteśmy kulturalpostępujemy w taki sposób jakbyśmy odwiedzali
nymi ludźmi i spóźniamy się do teatru czy opery
kogoś z wizytą towarzyską, tylko, że tu mamy do
czynienia z odwiedzinami osoby wyjątkowo ważnej przekraczamy drzwi sali i stajemy cichutko pod
– Boga. Savoir vivre w sposób jednoznaczny określa ścianą czekając na przerwę. Spóźniając się do kościoła jesteśmy zobowiązani postąpić tak samo.
wymogi związane z taką wizytą. Nie odwiedzamy
Spóźnieni nie przepychają się zatem aż do samego
nikogo w stroju roboczym. Nasz strój określa nasz
stosunek do gospodarza, ma wyrażać szacunek. Za- ołtarza, ale tak wchodzą do kościoła, żeby ich nikt
kładamy więc na siebie ubranie bardziej eleganckie i nie widział i nie słyszał i stają cichutko przy
drzwiach.
odświętne.
Źródło: http://www.savoir-vivre.com.pl/?zachowanie-w-trakcie-mszyJeżeli nasza wizyta ma uroczysty charakter ubiera- swietej,112

