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 Najśw. Sakramentu.
2. Organizujemy wyjazd do Hiszpanii i Francji
w dniach 10 – 17 września tego roku, (8 dni).
Zwiedzać będziemy : Barcelona, Księstwo Andory,
Lourdes, La Salette, Avignon, Carcassonne, Montserrat. Koszt Wyjazdu 3.320 zł. Od osoby + 40
Euro. Zapisy prowadzone są w zakrystii lub w kancelarii do 30 stycznia. Bliższe Informacje
u Ks. Proboszcza. Zostało już tylko 15 miejsc.
Zapraszamy.
3. Zachęcamy do czytania i nabywania prasy
katolickiej. Nabyć ją można w zakrystii.
4. Porządek kolędy w tym tygodniu będzie następujący:
19.01 g16.00 Chemików 3
20.01 g. 16.00 Boh. Modlina 55, Daszyńskiego
4,7, 10,12,14,16
20.01 g. 16.00 Chemików 5
21.01 g. 16.00 Chemików 7
22.01 g. 16.00 Chemików 11
23.01 g. 16.00 Chemików 9
24.01 g. 09.00 Akacjowa (od PCK) i PCK
Akacjowa (od Sienkiewicza)
24.01 g. 14.00 Sobieskiego 8, Daszyńskiego 5, 14
Kościuszki
n.z.,
Wybickiego,
Przejazd 7
26.01 g. 16.00 Focha n.z., Matur zystów n.z.,
Śniadeckich, 21, 14,15 Warszawska 13, 17

Wiadomości Parafialne
II NIEDZIELA ZWYKŁA

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 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl

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

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela. Samuel
spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się
Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela,
a ten odpowiedział: "Oto jestem". Pobiegł do
Helego, mówiąc mu: "Oto jestem: przecież mnie
wołałeś". Heli odrzekł: "Nie wołałem cię, wróć
i połóż się spać". Położył się zatem spać. Lecz
Pan powtórzył wołanie: "Samuelu!" Wstał
Samuel i pobiegł do Helego, mówiąc: "Oto jestem: przecież mnie wołałeś". Odrzekł mu: "Nie
wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać".
Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo
Pana nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan
powtórzył po raz trzeci swe wołanie:
"Samuelu!". Wstał więc i poszedł do Helego,
mówiąc: "Oto jestem: przecież mnie wołałeś".
Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca.
Rzekł więc Heli do Samuela: "Idź spać. Gdyby
jednak kto cię wołał, odpowiedz: «Mów, Panie,
bo sługa Twój słucha»". Odszedł Samuel i położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan
i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem:
"Samuelu, Samuelu!" Samuel odpowiedział:
"Mów, bo sługa Twój słucha". Samuel dorastał,
a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu
jego słowu na ziemię.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
ale otworzyłeś 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 św. Pawła Apostoła
do Koryntian. Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty,
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ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana
wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesił
z martwych. Czyż nie wiecie, że wasze ciała są
członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy
z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie
się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez
człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy
rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem
Ducha Świętego, który w was jest, a którego
macie od Boga, i że już nie należycie do samych
siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście
nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa,
łaska i prawda przyszły przez Niego.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według św. Jana. Jan stał
wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: "Oto
Baranek Boży". Dwaj uczniowie usłyszeli,
jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś
odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za
Nim, rzekł do nich: "Czego szukacie?" Oni
powiedzieli do Niego: "Rabbi, to znaczy:
Nauczycielu, gdzie mieszkasz?" Odpowiedział im: "Chodźcie, a zobaczycie". Poszli
więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia
pozostali u Niego. Było to około godziny
dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli
od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat
Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw
swego brata i rzekł do niego: "Znaleźliśmy
Mesjasza", to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy
na niego rzekł: "Ty jesteś Szymon, syn
Jana, ty będziesz się nazywał Kefas",
to znaczy: Piotr.

Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje mszalne
NIEDZIELA 18.01.2015
7.00 + Józefa Piórkowskiego 17 greg.
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosławieństwo i nowe
powołania do Zgromadzenia Sióstr Św.
Katarzyny
8.30 + Wypominki roczne
10.00 + Zygmunta Dziedzica, Aleksandrę
i Franciszka Nerc i dziadków Kwiatkowskich i Nerców.
11.30 + W int. Niepełnosprawnych.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Mariusza z okazji imienin
PONIEDZIAŁEK 19.01.2015
7.00 + Józefa Piórkowskiego 18 greg.
7.00 + Henryka Potockiego w 14 r. śm.
i jego rodziców.
7.00 + Ryszarda Traczyka
18.00 + Ryszarda Wodyńskiego, brata
Zbigniewa i ich rodziców.
WTOREK 20.01.2015
7.00 + Józefa Piórkowskiego 19 greg.
7.00 + Fabiana, Janinę i Zygmunta Getler
7.00 + Marię i Piotra Kamińskich.
18.00 + Tadeusza, Katarzynę i Bronisława
Wójtowicz i ich rodziców.
ŚRODA 21. 01.2015
7.00 + Józefa Piórkowskiego 20 greg.
7.00 + Ryszarda w 15 r. śm. ojca Zenona
Tomala oraz zm. z rodz. Tomala i Sobuś.
7.00 + Józefa, Henrykę, Edwarda i Ferdynanda Sobczak.
18.00 + NOWENNA DO MBN POMOCY

Sakramentalny zw. małż. zawarli:
Andrzej Ciupa i Elżbieta Strefnel
Ochrzczeni: Fabian Zalewski

Intencje mszalne c. d.
CZWARTEK 22.01.2015
7.00 + Józefa Piórkowskiego 21 greg.
7.00 + Walentynę, Władysława i Marka
Zwierzchowskich.
7.00 + Leokadię w 4 r. śm, i Adama Ciurów
i zm. z rodz.
18.00 + Feliksę w 28 r. śm. i Wacława
Arbaszewskich
PIĄTEK 23.01.2015
7.00 + Józefa Piórkowskiego 22 greg.
7.00 O łaskę wiary i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety
7.00 + Zofię w 4 r. śm. i Grzegorza Lisek
18.00 + Irenę w 5 r. śm. i Jana Młynarskich
oraz Feliksa Frączyka
SOBOTA 24.01.2015
7.00 + Józefa Piórkowskiego 23 greg.
7.00 + Jana Matacz.
7.00 + Annę i Irenę Wileńskie
18.00 + Hieronima Liwskiego i Władysława
Bieńkowskiego.
NIEDZIELA 25.01.2015
7.00 + Eugenię w r. śm. i Antoniego Sudoł
7.00 + Józefa Piórkowskiego 24 greg.
8.30 Janinę Krzyżanowską i Jadwigę Dębską
oraz jana Kurpiewskiego w 2 r. śm.
10.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Aleksandry i Eweliny Jacak.
11.30 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza,
Jerzego i Edwarda Rakowskich
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Mariannę Rybak

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Ryszard Możdżyński
Śp. Józef Oleszek
Wieczny odpoczynek…

21 stycznia. Święta Agnieszka, dziewica i męczennica
Agnieszka była w starożytności jedną z najbardziej popularnych świętych. Jako 12-letnia dziewczynka, miała ponieść męczeńską śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku. Według przekazów o rękę Agnieszki, która złożyć miała wcześniej ślub czystości, rywalizowało wielu zalotników, a wśród nich pewien młody rzymski szlachcic oczarowany jej urodą. Ona jednak odrzuciła wszystkich, mówiąc, że wybrała Małżonka, którego nie potrafią zobaczyć oczy śmiertelnika.
Zalotnicy, chcąc złamać jej upór, oskarżyli ją, że jest chrześcijanką. Doprowadzona przed sędziego nie uległa ani łagodnym namowom, ani groźbom. Rozniecono ogień, przyniesiono narzędzia
tortur, ale ona przyglądała się temu z niewzruszonym spokojem. Wobec tego odesłano ją do
domu publicznego, ale jej postać budziła taki szacunek, że żaden z grzesznych młodzieńców
odwiedzających to miejsce nie śmiał się zbliżyć do niej. Jeden, odważniejszy niż inni, został nagle porażony ślepotą i upadł w konwulsjach. Młoda Agnieszka wyszła z domu rozpusty niepokalana i nadal była czystą małżonką
Chrystusa. Zalotnicy znów zaczęli podburzać sędziego. Bohaterska dziewica została wtedy rzucona w ogień, ale
kiedy wyszła z niego nietknięta, skazano ją na ścięcie. Wśród powszechnego płaczu ścięto jej głowę.

24 stycznia. Święty Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła
Franciszek urodził się pod Thorens 1567 r. Jego ojciec, był kasztelanem w Nouvelles. Matka pochodziła
również ze znakomitego rodu. Spośród licznego rodzeństwa był najstarszy. W domu otrzymał wychowanie
głęboko katolickie. Decydujący wpływ na wychowanie syna miała matka. Jako sześcioletni chłopiec rozpoczął regularną naukę w kolegium. W tym też czasie przyjął pierwszą Komunię świętą i sakrament bierzmowania. Kiedy miał 11 lat, zgodnie z ówczesnym zwyczajem otrzymał tonsurę. Kiedy miał zaledwie 15 lat, udał
się do Paryża, by studiować na tamtejszym uniwersytecie. Ponadto studiował klasykę oraz teologię i zagadnienia biblijne na Sorbonie . Franciszek odzyskał spokój, gdy oddał się w niepodzielną opiekę Matki Bożej
w kościele. Studiował ponadto . Do rzetelnych studiów biblijnych przygotował się dodatkowo przez naukę
języka hebrajskiego i greckiego. Posłuszny woli ojca, który chciał, by syn rozpoczął studia prawnicze, które
mogły mu otworzyć drogę do kariery urzędniczej, Franciszek udał się z Sorbony do Padwy. Studia na tamtejszym uniwersytecie
uwieńczył doktoratem. Wybrał się następnie do Loreto, gdzie złożył ślub dozgonnej czystości. Kiedy powrócił do domu, ojciec
miał już gotowy plan: zamierzał go wprowadzić jako adwokata i prawnika do senatu i czynił starania, by go ożenić z bogatą dziedziczką. On jednak ku wielkiemu niezadowoleniu ojca obie propozycje stanowczo odrzucił. Natomiast zgłosił się do swojego
biskupa, by ten go przyjął w poczet swoich duchownych. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1593 przy niechętnej zgodzie
rodziców. Jednocześnie został prepozytem kolegiaty św. Piotra, co uczyniło go drugą osobą po miejscowym biskupie. W rok
potem za zezwoleniem biskupa udał się w charakterze misjonarza, by umocnić w wierze katolików i aby próbować odzyskać dla
Chrystusa tych, którzy odpadli od wiary i przeszli na kalwinizm. Odwiedzał wioski i poszczególne zagrody wieśniaków. Miał dar
nawiązywania kontaktu z ludźmi prostymi, umiał ich przekonywać, swoje spotkania okraszał złotym humorem. Na murach i parkanach rozlepiał ulotki - zwięzłe wyjaśnienia prawd wiary. Może dlatego właśnie Kościół ogłosił św. Franciszka Salezego patronem
katolickich dziennikarzy. Wśród jego cnót na pierwszy plan wybijała się niezwykła łagodność. Jednakże długoletnią pracą nad
sobą potrafił zdobyć się na tyle słodyczy i dobroci, że przyrównywano go do samego Chrystusa. W kontaktach między ludźmi
wyznawał zasadę: "Więcej much się złapie na kroplę miodu aniżeli na całą beczkę octu". Według podania miał on w ten sposób
odzyskać dla Kościoła kilkadziesiąt tysięcy kalwinów. W roku 1599 papież Klemens VIII mianował Franciszka biskupem pomocniczym. W 1602 r. został biskupem Genewy. Z właściwą sobie żarliwością zabrał się natychmiast do dzieła. Rozpoczął od wizytacji 450 parafii swojej diecezji, położonej po większej części w Alpach. Niestrudzenie przemawiał, spowiadał, udzielał sakramentów świętych, rozmawiał z księżmi, nawiązywał bezpośrednie kontakty z wiernymi. Wizytował także klasztory. Zreformował
kapitułę katedralną. W roku 1604 zapoznał się Franciszek ze św. Joanną Franciszką de Chantal i przy jej współpracy założył nową
rodzinę zakonną sióstr Nawiedzenia NMP (wizytek). Zmarł nagle w Lyonie, w drodze powrotnej ze spotkania z królem Francji,
w dniu 28 grudnia 1622 r. Jego ciało przeniesiono do Annecy, gdzie spoczęło w kościele macierzystym Sióstr Nawiedzenia. Jego
serce zatrzymały jednak wizytki w Lyonie. Beatyfikacja odbyła się w roku 1661, a kanonizacja już w roku 1665. Papież Pius IX
ogłosił św. Franciszka Salezego doktorem Kościoła, a papież Pius XI patronem dziennikarzy i katolickiej prasy. Ponadto czczony
jest jako patron wizytek, salezjanów i salezjanek (Towarzystwa św. Franciszka Salezego, założonego przez św. Jana Bosko).
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

