OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1.W dniu dzisiejszym o godz. 16.00 będzie dodatkowa
Msza św. dla dzieci z kl. III, przygotowujących się do I
Komunii Św. Dzieci przychodzą wraz z rodzicami.
Obecność obowiązkowa.
2. Dziś upływa termin przynoszenia szopek bożonarodzeniowych na konkurs. W przyszłą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 11.30 zostaną ogłoszone wyniki
i wręczone nagrody. Wszystkich, którzy takie szopki
wykonali zapraszamy na tę Mszę Św.
3. W sklepiku św. brata Alberta są do nabycia świece
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
„Caritas – wigilijnego dzieła pomocy dzieciom”.
MICHAŁA ARCHANIOŁA
4. Służba liturgiczna rozprowadza sianko na stół wigilijny. Dochód będzie przeznaczony na fundusz mini- ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE BROŃ NAS W WALCE,
strancki.
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
5. 19 grudnia (sobota) organizujemy wyjazd parafialny
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
do Wyższego Seminarium Duchownego na sztukę pt. BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH
„Wczoraj. Dziś. Zawsze”. Występują w niej klerycy III GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
roku. Wyjazd o godz. 15.15. Koszt wyjazdu 15 zł. Zapi- POKORNIE PROSIMY A TY,
sy w zakrystii lub w kancelarii. Zachęcamy do wspólne- KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIESKIEGO, SZATANA I INNE
go spędzenia popołudnia z rodziną.
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU6. W ubiegłą niedzielę zbierane były ofiary do puszek BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Zebrano 1557 zł. ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOSerdecznie dziękujemy Wam za złożone dary, oraz pa- ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN
niom z Żywego Różańca za przeprowadzenie zbiórki.
7. Przeprowadziliśmy modernizację kotłowni na plebani
–usunięto stary piec do węgla, usunięto stary system
rur, a w to miejsce położono nowe. Założono
„samodomykacze” na drzwiach wejściowych do kościoła także wymieniono drzwi wejściowe na plebanię
oraz do kancelarii. Bardzo gorąco dziękujemy Wam
przy tej okazji za wszelkie ofiary jakie składacie na poParafia p.w. św. Michała
trzeby naszej parafii. Bóg zapłać.
Archanioła
8. Wizytę duszpasterską, zwaną kolędą rozpoczniemy 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1a
w naszej parafii 28 grudnia.
tel. 022/775 23 32
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
można w zakrystii.
Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt. (bez czw.): 10-12
16-17:30

KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

Wiadomości Parafialne
III NIEDZIELA ADWENTU

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk,
Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo
Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął
twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest
pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego.
Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się,
Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» Pan, twój
Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia,
uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją
miłością, wzniesie okrzyk radości.

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Głośmy z weselem: Bóg jest między
nami.
Oto Bóg jest moim zbawieniem! *
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą, *
i On stał się moim zbawieniem.
Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! †
Ukażcie narodom Jego dzieła, *
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.
Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał! *
I cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko
Syjonu, *
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Filipian Bracia: Radujcie się zawsze w Panu;
jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już
nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu
z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych
serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.

13 grudnia 2015r.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go
tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się
podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni». Przyszli także
celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do
niego: «Nauczycielu, co mamy czynić?» On
im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej
ponad to, co wam wyznaczono». Pytali go
też i żołnierze: «A my co mamy czynić?»
On im odpowiedział: «Na nikim pieniędzy
nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie,
lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie».
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem
i wszyscy snuli domysły w swych sercach
co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak
przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę
wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło
w ręku dla oczyszczenia swego omłotu:
pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy
spali w ogniu nieugaszonym». Wiele też
innych napomnień dawał ludowi i głosił
dobrą nowinę.
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje mszalne
NIEDZIELA 13. 12. 2015
7.00 W INT. RÓZAŃCA FATIMSKEGO.
7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego 20 greg.
8.30 + Aleksandrę, Franciszka i Janinę Nerc,
Genowefę Wodarek.
10.00 + Danutę Tokarską, Stanisława i Stefanię
Sienkiel, zm. z rodz. Wojtowiczów i Drączkowskich.
11.30 + Eugeniusza Gromadka w 6 r. śm., Stanisławę, Józefa i Edmunda Marzęckich.
13.00 W int. parafian.
16.00 + Zbigniewa Pyrzanowskiego.
18.00 + Józefa Zbońkowskiego w 2 r. śm.
PONIEDZIAŁEK 14. 12. 2015
6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 21 greg.
6.30 + Danielę. Szychlińską w 2 r. śm.
6.30 + Alinę w 8 r. śm., Ewę i Kazimierza Wardak.
6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski w roku
2015.
18.00 + Longina Zakrzewskiego w 3 r. śm. i zm.
rodziców.
18.00 + Bogumiłę Michnowską p.p.
WTOREK 15. 12. 2015
6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 22 greg.
6.30 + Leokadię Ziółkowską p.p.
6.30 + Jadwigę Podgórską p.p.
6.30 Dziękczynna z prośbą o dalsze błog.
i łaski Boże dla Barbary w dniu urodzin.
18.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich.
18.00 + Zdzisława Sotowicza.
ŚRODA 16. 12. 2015
6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 23 greg.
6.30 + Alfreda i Jana Łuszczewskich.
6.30 + Waldemara Pawlaka w 2 r. śm.
18.00 Nowenna do MBNP.
18.00 + Eulalię Janiszewską.
CZWATEK 17. 12. 2015
6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 24 greg.
6.30 + Henrykę, Józefa, Ferdynanda i Edwarda
Sobczak.
6.30 + Jana Wójcika.
6.30 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa za grzechy nasze, naszej parafii
i całego świata.
18.00 + Józefa Brzozowskiego.

16 GRUDNIA. BŁOGOSŁAWIONA MARIA OD ANIOŁÓW, DZIEWICA.

Intencje mszalne c. d.
PIĄTK 18. 12. 2015
6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 25 greg.
6.30 + Juliana Leszczyńskiego w 14 r. śm.
6.30 + Wacława Krzepickiego p.p.
6.30 O łaskę nawrócenia dla Artura.
18.00 + Barbarę Szafraniec, zm. z rodz. Zdzisława, Wandę i Romana.
18.00 + Janinę Cybulską w 2 r. śm., Henryka i cr.
Cybulskich.
SOBOTA 19. 12. 2015
6.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego 26 greg.
6.30 + Dariusza Nowaczek.
6.30 + Genowefę i Franciszka Brodowskich i zm.
z rodz.
6.30 + Ewę Nadulską, Benignę Ruszczak, Stanisława, Benedykta i rodziców Dąbrowskich, Wiktora Szcześniaka.
18.00 + Jadwigę, Władysława i Józefa Winniak.
18.00 O Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski
dla Adama z okazji imienin.
NIEDZIELA 20. 12. 2015
7.00 +. Mieczysławę, Władysława i Waldemara
Tobolczyk, Jana i Danutę Granoszewskich, Franciszka Bagińskiego i zm. z rodz.
7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego 27 greg.
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE.
10.00 + Helenę i Stanisława Grądzkich.
11.30 W int. Niepełnosprawnych.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Tadeusza Mańkowskiego w 7 r. śm.

Maria Anna Fontanella urodziła się 7 stycznia 1661 r.
w Balde Rino koło Turynu, w Piemoncie (północne Włochy),
w rodzinie hrabiowskiej. Była dziewiątym z jedenaściorga dzieci.
Odznaczała się nieprzeciętną inteligencją i pobożnością, co ujawniło
się zwłaszcza podczas ciężkiej choroby. Przez krótki czas uczyła się
u cystersów w Saluzzo. Mimo oporu rodziny, wstąpiła w listopadzie
1676 r. do klasztoru karmelitanek bosych Santa Cristina w Turynie
i przyjęła imię Marii od Aniołów. W pierwszych latach życia zakonnego doświadczyła "nocy wiary", ale pod wpływem opiekuna duchowego, o. Laurentego, i dzięki praktykom ascetycznym po trzech
latach osiągnęła równowagę duchową, a jej wiara umocniła się. W wieku 30 lat została
mianowana mistrzynią nowicjatu, a trzy lata później - przeoryszą. Funkcję tę przyjęła
z oporami, ale bardzo dobrze się z niej wywiązywała. Na wniosek bł. Sebastiana Valfre
założyła nowy klasztor w Moncaglieri ku czci św. Józefa, do którego miała wielkie nabożeństwo. Klasztor ten został otwarty 16 września 1703 r. Maria chciała pozostać w nowej
fundacji, ale była ceniona przez szlachtę i ludzi w Turynie za jej rady i modlitwy, co sprawiło, że właśnie tam ją przeniesiono.
Siostra Maria miłowała cierpienie i troszczyła się o dusze czyśćcowe. Mieszkała
bardzo ascetycznie i dużo się modliła, a wokół jej osoby roznosił się szczególny, przyjemny
zapach świętości. Jako przeorysza była bardzo pracowita i odpowiedzialna, zajmowała się
rachunkami i nad wszystkim miała pieczę, ale była coraz słabsza. Gdy wybrano ją ponownie na tę funkcję, czuła, że może sobie nie poradzić z powierzonymi zadaniami. Poprosiła
Boga o rychłą śmierć, jeśli jest to zgodne z Jego wolą. Jej ostatnia choroba rozpoczęła się
trzy tygodnie później. Zmarła 16 grudnia 1717 r. Pozostawiła po sobie wiele listów i zapisków duchowych.
Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się na wniosek króla Sardynii i Włoch, Wiktora
Emanuela II. Beatyfikował ją papież Pius IX 14 maja 1865 r. Była pierwszą błogosławioną
wśród karmelitanek bosych we Włoszech.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
Śp. Józef Myśliwiec
Wieczny odpoczynek…

