OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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. W dniu 24 stycznia (przyszła niedziela) o godz. 15.30 odbędzie się w naszym kościele noworoczny koncert Kolęd
„Z Kolędą przez świat”. W wykonaniu: p. Magdalena Tunkiewicz – sopran , p. Wojciech Bardowski – baryton, p. Adam Bardowski – klarnet.
Usłyszymy kolędy: łacińskie, polskie, francuskie, włoskie,
niemieckie, ukraińskie, angielskie. Jest to koncert charytatywny – „Pomoc dla Filipka”. Jest to chłopczyk chory na
porażenie mózgowe – mieszkaniec naszego miasta. Rodzice MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA
mu zmarli. Wychowuje jego, oraz jego starszego brata- babcia. Teraz remontowane jest mieszkanie dla nich. Na ten kon- ŚWIĘTY MICHALE ARCHAcert zaprasza komitet pomocy temu dziecku, na czele NIELE BROŃ NAS W WALCE,
z p. Burmistrzem, oraz ks. Proboszczem tutejszej parafii. Po A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
koncercie przy wyjściu zbierane będą datki, właśnie na po- I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH
moc dla Filipka. Gorąco zapraszamy.
3. Porządek kolędy w tym tygodniu będzie następujący:
Pn. 18.01 g. 16.00 Daszyńskiego 5, 7, 10, 12, 16, Chemików 7
Wt. 19.01 g. 16.00 Modlińska 13, Chemików 3
Śr. 20.01 g 16.00 Przejazd n. z. i 7, Modlińska15, Chemików
5, Boh. Modlina 55
Czw. 21.01 g. 16.00 Modlińska 5, 7, 11, Chemików 9 i 11
Pt. 22.01 g. 16.00 Sobieskiego n. z. i 8, Daszyńskiego 4, 14,
Legionów 9
Sob. 23.01 g. 9.00 Lotników n. z., Zdobywców Kosmosu n. z, Śniadeckich n. z,. oprócz (14, 21), Spacerowa – n. z. i blok nr.1
Sob. 23.01 g. 14.00 Boh. Modlina 20, 22, 24
Pn. 25.01 g. 16.00 Lotników 11 Słowackiego n. z. i blok 4,
Warszawska 3, 5, 5a

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

4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można
w zakrystii.
Parafia p.w. św. Michała
Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl

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

Wiadomości Parafialne
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Przez
wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na
Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie
zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą
twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy
królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które
usta Pana określą. Będziesz prześliczną koroną
w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni
twego Boga. Nie będą więcej mówić o tobie
«Porzucona», o krainie twej już nie powiedzą
«Spustoszona». Raczej cię nazwą «Moje w niej
upodobanie», a krainę twoją – «Poślubiona».
Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina
otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia
dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi,
i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak
Bóg twój tobą się rozraduje.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
2 Śpiewajcie Panu, *
sławcie Jego imię.
Każdego dnia głoście Jego zbawienie. *
3 Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda *
pośród wszystkich ludów.
7 Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
8 Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
9 Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, *
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
10 Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian. Bracia: Różne są dary
łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje
posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie
działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się
Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest
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przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu
umiejętność poznawania według tego samego
Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu
proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów,
innemu dar języków i wreszcie innemu łaska
tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia
jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak,
jak chce.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa
Chrystusa.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam
Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także
Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina,
Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła
godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała
do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam
powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych
przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń,
z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy
miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie
wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście
staroście weselnemu». Ci więc zanieśli. Gdy zaś
starosta weselny skosztował wody, która stała się
winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale
słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego:
«Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino,
a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś
dobre wino aż do tej pory». Taki to początek
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie.
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne

NIEDZIELA 17. 01. 2016
7.00 + Marię w 58 r. śm., Piotra i Józefa
Kamińskich.
7.00 + Jarosława Rowińskiego 17 greg.
8.30 + Wypominki roczne.
10.00 + Zygmunta Dziedzic w 16 r.
śm., Aleksandrę, Franciszka, Mirosława
i Janinę Nerc.
11.30 W int. Niepełnospr.
13.00 W int. parafian.
18.00 Wynagradzająca Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa za grzechy osobiste,
Rodzinne i społeczne w Polsce, i o łaskę głoszenia Królestwa Bożego przez
przemianę sumień według Dekalogu.
PONIEDZIAŁEK 18. 01. 2015
7.00 + Jarosława Rowińskiego 18 greg.
7.00 + Kazimierza, Stanisławę i Franciszka Turs, Henryka, Edwarda i Eugenię Karwowskich i dusze w czyśćcu
cierpiące.
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski
dla Jana Rączka w 19 r. ur.
18.00 + Andrzeja Lipkę w 1 r. śm. i zm.
z rodz.
WTOREK 19. 01. 2015
7.00 + Jarosława Rowińskiego 19 greg.
7.00 + Henryka Potockiego w 15 r. śm.
i zm. jego rodziców.
7.00 + Michalinę i Klemensa Frączak,
za ich dzieci i wnuki.
18.00 + Annę i Irenę Wileńskie.
ŚRODA 20. 01. 2015
7.00 + Jarosława Rowińskiego 20 greg.
7.00 + Janinę, Franciszka, Dominika i
Stanisława Marczewskich i zm. z rodziny.
7.00 + Jolantę i Jana Stańczak, Helenę,
Barbarę, Janinę, Ignacego i Mieczysława Sryjek.
18.00 Nowenna do MBNP.

OCHRCZENI: Julia Lidia Krawczyk.

CZWATEK 21. 01. 2015
7.00 + Jarosława Rowińskiego 21 greg.
7.00 + Marię Garbowską p.p.
7.00 + Krystynę Adamiak p.p.
18.00 + Anielę Maciątek w 14 r. śm.
PIĄTK 22. 01. 2016
7.00 + Walentynę Zwierzchowską.
7.00 + Iwonę Podgórską p.p.
7.00 + Jadwigę Pawlak w 1 r. śm.
18.00 + Jarosława Rowińskiego 22 greg.
SOBOTA 23. 01. 2016
7.00 + Jarosława Rowińskiego 23 greg.
7.00 + Leszka i Zenona Tomalów i cr.
Sobuś i Tomala.
7.00 + Zofię w 5 r. śm. i Grzegorza Lisek.
18.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla
Elżbiety.
NIEDZIELA 24. 01. 2016
7.00 + Jarosława Rowińskiego 24 greg.
8.30 + Antoniego i Zdzisława Magier w
1 r. śm.
10.00
11.30 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza,
Irenę i Edwarda Rakowskich.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Hieronima Liwskiego i Władysława Bieńkowskich.

W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
Śp. Regina Golejewska
Śp. Remigiusz Pieczonka
Wieczny odpoczynek…

23 stycznia. Błogosławieni Wincenty Lewoniuk i Towarzysze, męczennicy z Pratulina.
Męczennicy z Pratulina byli prostymi chłopami z Podlasia. Zasłynęli niezwykłym
męstwem i przywiązaniem do swej wiary podczas prześladowań Kościoła katolickiego,
które miało miejsce na terenie zaboru rosyjskiego. Kościół unicki, będący w jedności z
Rzymem, powstał na mocy Unii Brzeskiej z 1596 roku. Prześladowania rosyjskie były
wyjątkowo krwawe i dobrze zorganizowane. Carowie zaczynali likwidację Kościoła
katolickiego od zniszczenia właśnie Kościoła unickiego. Czynili to planowo i systematycznie. Usunięto biskupa i kapłanów, którzy nie zgadzali się na reformy prowadzące
do zerwania jedności z papieżem. Za swoją wierność zapłacili oni zsyłkami na Sybir,
więzieniem lub usunięciem z parafii. Wierni świeccy, pozbawieni pasterzy, sami ofiarnie bronili swojego Kościoła, jego liturgii i jedności z papieżem, często nawet za cenę
życia. W Pratulinie doszło do starcia z Kutaninem, carskim naczelnikiem powiatu.
Żądał on, aby miejscowi parafianie oddali kościół nowemu duszpasterzowi. Ludność
nie zgodziła się na oddanie świątyni. Mieszkańcy otrzymali kilka dni do namysłu. Kutanin powrócił do Pratulina
w dniu 24 stycznia 1874 roku, ale nie sam, lecz z kozakami. Na wieść o tym przy cerkwi zebrała się niemal cała
parafia. Naczelnik zażądał kluczy cerkiewnych. Straszył zgromadzonych wojskiem. Otoczył kościół, zajmując
pozycje za parkanem przykościelnym. Unici wiedzieli, że obrona świątyni może ich kosztować utratę życia. Szli
do kościoła, aby bronić wiary i byli gotowi na wszystko. Żegnali się z bliskimi w rodzinach, ubierali się odświętnie, ponieważ, jak mówili, szło o najświętsze sprawy. Nie mogąc nakłonić unitów do rozejścia się ani groźbami,
ani obietnicami łask carskich, dowódca dał rozkaz strzelania do zebranych. Widząc, że wojsko ma nakaz zabijania
stawiających opór, wierni uniccy uklękli na cmentarzu świątynnym i śpiewem przygotowywali się do złożenia
życia w ofierze. Umierali pełni pokoju, z modlitwą na ustach, śpiewając "Święty Boże" i "Kto się w opiekę". Nie
złorzeczyli prześladowcom, gdyż jak mówili: "słodko jest umierać za wiarę". Przy świątyni w Pratulinie w dniu 24
stycznia 1874 roku poniosło śmierć za wiarę i jedność Kościoła 13 unitów. Męczeństwo w Pratulinie nie było
faktem odosobnionym. Car oficjalnie zlikwidował unicką diecezję chełmską w 1875 roku, a unitów zapisał wbrew
ich woli do Kościoła prawosławnego. Wierni tego nie przyjęli i za swoją wierność Kościołowi katolickiemu płacili
wielokrotnie śmiercią, zsyłkami na Sybir, więzieniem, karami. Pozostawionym bez pasterzy unitom z tajną posługą kapłańską śpieszyli księża katoliccy z Podlasia oraz misjonarze z Galicji i regionu poznańskiego. Mocna wiara
unitów i solidarna pomoc Kościoła katolickiego pozwoliły przetrwać czas prześladowań i doczekać dekretu o
wolności religijnej cara Mikołaja II z kwietnia 1905 roku. W tym właśnie roku większość unitów z Podlasia i
lubelszczyzny przepisała się do parafii rzymskokatolickich, gdyż struktury Kościoła unickiego jeszcze wtedy nie
istniały. Ponieważ o męczeństwie unitów z Pratulina zachowało się najwięcej dokumentów, biskup podlaski Henryk Przeździecki wybrał ich jako kandydatów na ołtarze i przedstawicieli wszystkich męczenników, którzy na
Podlasiu oddawali życie za wiarę i jedność Kościoła. Z zeznań świadków i dokumentów historycznych wynika, że
byli ludźmi dojrzałej wiary. Masakra przy kościele zapewne trwałaby dłużej, gdyby nie wypadek postrzelenia
żołnierza przez innego kozaka. Przerwano więc ogień i żołnierze bez przeszkód dotarli do drzwi cerkwi, które
otworzyli siekierą. Do świątyni wprowadzono rządowego proboszcza. Rozproszony lud zbierał swoich rannych,
których było około 180 osób. Ciała zabitych leżały na cmentarzu kościelnym przez całą dobę. Potem pogrzebano
je bezładnie, wrzucając do wspólnej mogiły, którą zrównano z ziemią, aby nie pozostawić żadnego śladu po pochówku. Miejscowi ludzie jednak dobrze zapamiętali to miejsce. Zostali pogrzebani przez wojsko rosyjskie bez
szacunku i bez udziału najbliższej rodziny. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku grób męczenników został należycie upamiętniony. 18 maja 1990 roku szczątki Męczenników zostały przewiezione z grobu do
świątyni parafialnej. Obrona świątyni otoczonej uzbrojonym wojskiem nie była skutkiem chwilowego przypływu
gorliwości, ale konsekwencją głębokiej wiary mieszkańców Pratulina. Męczennicy uniccy pod wieloma względami są podobni do męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to prości wierni ginęli za odważne
wyznawanie wiary w Chrystusa.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

