Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
1.Dziś III niedziela miesiąca – w godz.19.00 -21.00
zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu
2.Również dzisiaj o godz.16.30 odbędzie się koncert
kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru „ Soli Deo”
oraz chóru Bellcanto z par. Wieliszew.Po koncercie
będzie możliwość nabycia płyt z kolędami chóru Soli
Deo. Zapraszamy.
3.Za tydzień o godz.14.00. odbędzie się spotkanie
opłatkowe dla ministrantów i scholii.
4.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją
można w zakrystii.
5.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,

Pn 16.01 g. 16.00
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
Daszyńskiego 5,7, 10,12,16, Boh. Modlina 22
BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH
Wt 17.01 g. 16.00
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
Chemików 5 Boh. Modlina 55, Modlińska 5,7,11
POKORNIE PROSIMY.
Śr 18.01 g 16.00
A TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIEModlińska 13,15; Chemików 7
BIESKIEGO, SZATANA I INNE
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUCzw 19.01 g. 16.00
BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
Chemików 9 i 11, Partyzantów 10,16
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOPt 20.01 g. 16.00
ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN.
Sobieskiego nz. i 8, Daszyńskiego 4, 14; Legionów 9
Parafia p.w. Św. Michała
Sob 21.01 g. 9.00
Archanioła
Lotników n.z., Zdobywców Kosmosu n.z; Daszyńskie- 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1
go n.z,
tel. 022/775 23 32
Spacerowa – niska zabudowa i blok nr.1; Piaskowa,
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
Partyzantów 1,
Strona internetowa:
Sob 21.01 g. 14.00
http://ndmswmichal.pl/
Boh. Modlina 128 i nowe budynki obok, Górska, Zie- Msze św. w niedziele:
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;
mowita,
13.00; 18.00
Segmentowa, Skłodowskiej, Śniadeckich nz,. oprócz
Msze św. w dni powszednie
(14, 21) ,
7.00; 18.00
Godz. otwarcia kancelarii:
Pn 23.01 g. 16.00
pon.—pt.: 10-12
Słowackiego n.z. i blok 4, Warszawska 3,5,5a; Lotni16-17:30
(bez czw. oraz uroczystości
ków 11,
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Leokadia Affek, Śp. Tomasz Moskwa, Śp. Zygmunt Dębski, , W ieczny odpoczynek…

Z

i świąt - kościelnych i państwowych; zaś w wakacje tylko po
południu)
KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Pan r zekł
do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie
się rozsławię». Wsławiłem się w oczach Pana,
Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił
Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na
swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i
zgromadził Mu Izraela. A mówił: «To zbyt mało,
iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń
Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».

Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę
Z nadzieją czekałem na Pana, *
a On pochylił się nade mną.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, * lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.
W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój
Boże, * a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu † i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian: Paweł, z woli Bożej
powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do
tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana
naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana.
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana
Jezusa Chrystusa!

Oto Słowo Boże.

2017r.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między
nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało
moc, aby się stali dziećmi Bożymi.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Jana:
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «oto Baranek Boży, który gładzi
grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który
mnie przewyższył godnością, gdyż był
wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie
znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w
tym celu, aby on się objawił Izraelowi».Jan
dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha,
który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale
Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą,
powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego
na Nim, jest Tym, który chrzci duchem
Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo,
że on jest Synem Bożym».
Oto słowo Pańskie.
Jan Chrzciciel, który przygotowywał drogi dla
Pana, sam też musiał długo przygotowywać się
na spotkanie z Nim. Pościł, umartwiał się, by
w końcu umieć rozpoznać w Jezusie Mesjasza,
Baranka Bożego. Ta chwila stała się ukoronowaniem całego jego życia. I my podczas każdej
Eucharystii słyszymy słowa „Oto Baranek Boży,
który gładzi grzechy świata”. Patrzymy na Hostię, wiedząc, że to Jezus. Obyśmy umieli sercem
zobaczyć i rozpoznać w Nim naszego jedynego
Pana i Zbawiciela.
Żródło: Halina Świrska, „Oremus” styczeń 2008, s. 79

Savoir-vivre w kościele
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
PONIEDZIAŁEK 16.01.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 16 greg.
7.00 + Zbigniewa Pyrzakowskiego 1 greg.
7.00 + Janusza Młodawskiego w 3 r.śm i rodziców
z obu stron
18.00 + Celinę Czesława Jana Dziuba
WTOREK 17.01.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 17 greg.
7.00 + Zbigniewa Pyrzakowskiego 2 greg.
7.00 Int. wynagradzająca za grzechy nasze, parafialne i narodowe jakimi obrażane jest
Najświętsze Serce Pana Jezusa i Serce Maryi.
18.00 + Zygmunta Dziedzic, Aleksandrę Franciszka
Janinę Mirosława Nerc
ŚRODA 18.01.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 18 greg.
7.00 + Zbigniewa Pyrzakowskiego 3 greg.
18.00 + NOWENNA DO MBNP
CZWARTEK 19.01.2017
7.00 + Zbigniewa Pyrzakowskiego 4 greg.
7.00 + Henryka Potockiego w 16 r.śm jego rodziców

7.00 + Stanisławę Kazimierza i Franciszka Turos,
Henryka Edwarda i Eugenię Karwowskich oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Mariana Urbaniaka 19 greg
PIĄTEK 20.01.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 20 greg.
7.00 + Zbigniewa Pyrzakowskiego 5 greg.
7.00 +Zbigniewa i Marylę Łuszczewskich
18.00 + Michalinę i Klemensa Frączak oraz ich
dzieci i wnuków
SOBOTA 21.01.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 21 greg.
7.00 + Zbigniewa Pyrzakowskiego 6 greg.
7.00 + Walentynę Władysława Marka Zwierzchowskich
18.00 +Janinę w 5 r.śm i Franciszka w 28 r.śm
Rucińskich
II NIEDZIELA ZWYKŁA 22.1.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 22 greg.
7.00 + Zbigniewa Pyrzakowskiego 7 greg.
8.30 + Andrzeja Lipkie i zm. rodziców.
10.00 + Leszka Tomala w 17 r.śm. i zm. z rodziny
Sobuś i Tomala.
11.30 + Marię w 59r. śm. Piotra i Józefa Kamińskich oraz dziadków i rodzeństwo z obu stron.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 O zdrowie i Boże błog. dla Aleksandry i
Eweliny Jacak.

Mariannę i Hipolita

Kartki z Kalendarza Liturgicznego
17 I Wspomnienie św. Antoniego, opata
Żyjący w Egipcie na przełomie III i IV wieku Antoni, od młodości szczerze poszukujący Boga, w słowach Ewangelii odnalazł zaproszenie skierowane do siebie. Porzucił posiadłości, pieniądze, dawne zajęcia i podążył za swoim
Mistrzem, aby mieć skarb w niebie. Surowe życie, ciężka praca, pobyt na pustyni szybko objawiły mu własną
ułomność i kruchość, jednak Ten, za którym poszedł, pozwolił mu wytrwać. Jego przykład radykalnie ewangelicznego życia inspirował przez wieki pisarzy i artystów, przede wszystkim jednak pociągnął rzesze naśladowców
takiej drogi: całkowitego zdania się na Jezusa na przekór własnej ułomności.
21 I Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Z okazji wspomnienia męczeństwa Agnieszki, które miało miejsce na początku IV wieku, mówił kilkadziesiąt lat
później święty biskup Ambroży: „Dzisiaj obchodzimy urodziny dla nieba dziewicy – naśladujmy niewinność;
urodziny męczennicy – złóżmy należne ofiary. W dwunastym roku życia miała złożyć świadectwo krwi. Czy może
być bardziej odrażające okrucieństwo, które nawet tak młodego wieku nie oszczędziło? Ale jak wielka siła wiary,
co nawet w takim wieku znalazła świadectwo!”. Ten sam Duch, który napełnił męstwem młodziutką Agnieszkę,
dawany jest i nam, aby nasze życie stawało się coraz doskonalszą ofiarą.
ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” styczeń 2009, s. 65, 79-80

księża, którzy znajdują się przy ołtarzu i są zwróceni
twarzą do wiernych. Kobieta siedząca w pierwszej ławce
ubrana w krótką sukienkę czy spódnicę rozstawiająca nogi
czy zakładająca nogę na nogę przeszkadza swym widokiem osobom będącym przy ołtarzu w spełnianiu ich
posługi i daje im też w ten sposób wyraz swojego lekceważenia i nonszalancji.
Powinniśmy siedzieć prosto, nie krzyżując nóg, opierając
stopy całą powierzchnią o podłogę. Kolana kobiet powinny się stykać, a kolana mężczyzn powinny być w odległości od siebie o kilka centymetrów.
Nie opierajmy nóg o klęczniki. Nie tylko je niszczymy w
ten sposób, ale możemy je zabrudzić i tym samym spowodować zabrudzenie ubrania klękających w tym miejscu
potem wiernych.
Siedząc w ławce nie rozkładajmy na niej swoich rzeczy
(torebki, szalika, parasolki, rękawiczek itd.) Możemy w
ten sposób spowodować, że dla kogoś zabraknie siedzącego miejsca.
Nie rozsiadajmy się też szeroko i zwracajmy uwagę na to
czy ktoś nie stoi koło ławki. Starajmy się takim osobom
zrobić miejsce zsuwając się w ławce.
Nie siadajmy za blisko konfesjonału. Jeżeli słyszymy
choć słowo dobiegające z niego odsuńmy się na odpowiednią odległość. Pomyślmy jak to my byśmy się czuli,
gdyby podczas naszej spowiedzi ktoś obcy były blisko i
mógł usłyszeć nasze wyznawanie grzechów.
Nie siadajmy również, jeżeli to tylko możliwe, w takich
miejscach, z których nie widać ołtarza. Przypomina to
taką sytuację. Jesteśmy zaproszeni wraz z innymi na spotkanie z ważną osobistością w jej domu. Wchodzimy do
niego i zajmujemy takie miejsce, że ani ona nas nie widzi
ani my jej. To była znaczna gafa. W odniesieniu do tej
sytuacji ks. Jan Twardowski przytacza następującą anegdotę: „Jeden z księży trzymał na ambonie pod pulpitem
czaszkę ludzką i w czasie kazania pokazywał ją niekiedy
mówiąc: Nie chowaj się za filar, tak będziesz wyglądała”.
Jeżeli zabrakło dla nas miejsca siedzącego stańmy w
takim miejscu, w którym nikomu nie będziemy przeszkaPostawa podczas Mszy św.
To, w jaki sposób siedzimy w Kościele nie jest obojętne.
dzali. Nie utrudniajmy innym przejścia przez kościół, nie
Postawa ciała zawsze jest znakiem naszego stosunku do
zasłaniajmy im widoku ołtarza. Nie stójmy zbyt blisko
innych. Nawet, jeżeli przyjmujemy taką a nie inną posta- konfesjonału. Może to rozpraszać osoby spowiadające się
wę nieświadomie inni odczytują ją jako postawę sygnali- i powodować ich dyskomfort.
zującą nasz stosunek do nich.
Nie opierajmy się o ściany, ławki, słupy itp. Taka postaPowinniśmy zatem siedzieć w taki sposób, by to znamio- wa znamionuje lekceważenie. Jest nonszalancka. Stójmy
nowało powagę i szacunek dla miejsca i osób. Nie może- prosto i spokojnie. Nie kiwajmy się. Nie przestępujmy
my zatem pozostawać w pozycji półleżącej. Nie wolno
wciąż z nogi na nogę. Nie zmieniajmy wciąż postawy. To
nam zakładać nogi na nogę, bo taka postawa jest odbiera- będzie rozpraszać naszych sąsiadów. Stójmy godnie na
na jako nieelegancka, arogancka, jak mówi młodzież,
wyprostowanych nogach. Niech nasze ręce będą opusz„luzacka”, lekceważąca.
czone wzdłuż ciała lub złożone jak do modlitwy. Nie
Nie wolno ani mężczyznom ani tym bardziej kobietom
zakładajmy rąk z tyłu. Nie splatajmy ramion. W każdym
szeroko rozstawiać nóg. Jest to nie tylko nieeleganckie,
podręczniku tzw. mowy ciała możemy przeczytać jak
prostackie, znamionujące lekceważenie innych, ale często bardzo negatywną wymowę mają takie postawy.
również wulgarne.
O właściwej postawie powinni pamiętać w sposób szcze- Źródło: http://www.savoir-vivre.com.pl/?zachowanie-w-trakcie-mszygólny wierni, przede wszystkim kobiety, siedzący w
swietej,112
pierwszych ławkach. To na nich są zmuszeni patrzeć
Wchodzimy do kościoła
Pamiętajmy o tym, że teren kościoła zaczyna się nie wewnątrz świątyni, ale już za furtką. Nie przekraczamy jej z
papierosem w ustach. Gdy przez nią już przejdziemy nie
krzyczymy, nie śmiejemy się, nie mówimy głośno, nie
opowiadamy dowcipów itp. – zachowujemy się godnie.
Wkraczając do czyjegoś domu zaczynamy się stosować
do jego obyczajów oraz zaleceń i próśb gospodarzy. Gdy
przyjdziemy do kogoś z wizytą nie postępujemy w taki
sposób, który spotkałby się z negatywną reakcją gospodarzy.
Wkraczając zatem na teren kościoła musimy sobie
uświadomić, czego wymaga od nas Bóg i stosować się do
zaleceń Jego zastępcy, można by powiedzieć ziemskiego
gospodarza parafii – proboszcza oraz jego współpracowników –domowników – pozostałych księży i osób posługujących w parafii.
Wchodząc do samego kościoła pamiętajmy o grzeczności przy drzwiach, która jest jednym z pierwszych w tym
miejscu znaków naszej miłości do bliźniego i troski o
niego. Przepuszczajmy więc w nich, przede wszystkim,
osoby starsze, przytrzymujmy im drzwi. Zbliżając się do
drzwi zwracajmy uwagę na to, co robią inni wierni, czy
też nie próbują przez nie przejść w tym samym czasie. Nie
zastępujmy nikomu drogi. Jeżeli nawet ta druga osoba jest
młodsza od nas, ale jest bliżej drzwi przepuśćmy ją z
uśmiechem. Pamiętajmy, że pierwszeństwo mają zawsze
wychodzący.
Przez kościół przechodzimy statecznie i z godnością.
Nie przyklękajmy przy samym wejściu i nie blokujmy
innym drogi. Gdy dojdziemy do wybranego przez siebie
miejsca przyklęknijmy kierując się w stronę Najświętszego Sakramentu.
Zajmując miejsce sprawdźmy dokładnie czy nie jest już
zajęte. Może ktoś odszedł na chwilę do konfesjonału?
Może żona czeka na męża lub syn na matkę i zależy im na
tym, by siedzieć obok siebie?

