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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś o godz.19.00 odbędzie się w naszej parafii koncert kolęd w wykonaniu
Rafała Brzozowskiego wraz z zespołem. Zapraszamy.
2. W związku z koncertem adoracja Najśw.Sakram.zostaje przeniesiona na
następną niedzielę tj.26 stycznia w godz.19.00 – 21.00.
3. O godz.16.00 w dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie II grupy osób
przygotowujących się do bierzmowania.
4. W dniu dzisiejszym o godz.12.00 przy kapliczce straceń,odbędzie się diorama
historyczna. Organizatorzy zapraszają wszystkich chcących wziąć udział w
obchodach rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,która odbędzie się przy
ul. Obwodowej skrzyżowanie z Tytusa Chałubińskiego obok Ogrodów
Napoleońskich.
5. Za tydzień w niedzielę 26 stycznia na godz 19.00 zapraszamy na Starą Plebanię
wszystkich pielgrzymów z Rzymu na wspólne świąteczne spotkanie.
6. We wtorek 21 stycznia zakończymy w naszej parafii wizytę duszpasterską.
Dziękujemy parafianom,którzy nas zaprosili do swoich domów.Dziękujemy za
wspólną modlitwę, za rzeczowe uwagi i sugestie dotyczące życia parafialnego,
oraz za ofiary złożone na prace przy naszej świątyni.Z powodu pracy lub też
innych powodów nie wszyscy mogli zaprosić księdza do swoich domów.Parafianie,
którzy byli nieobecni w czasie kolędy,a chcieliby zaprosić księdza,proszeni są o
zgłoszenie się do zakrystii lub w do kancelarii – ta dodatkowa kolęda będzie
21 stycznia we wtorek, od godz.16.00. Porządek kolędy w tym tygodniu :
20.01.2014 Poniedziałek
g.16:00

Daszyńskiego - cała, Kościuszki Niska Zabudowa, Wybickiego Niska Zabudowa, Lotników Niska Zabudowa, Zdobywców Kosmosu Niska Zabudowa, Marii S. Curie, Focha,
Magistracka cała + Bloki 1 i 3, Sobieskiego 8 i Niska
Zabudowa, Przejazd Niska Zabudowa, Zakroczymska
Niska Zabudowa

21.01.2014 Wtorek
g.16:00

Legionów bloki oraz niska zabudowa, Nałęcza bloki i niska
zabudowa, Słowackiego niska zabudowa, Partyzantów
niska zabudowa, Kolęda Dodatkowa

Wiadomości Parafialne
Numer 272(452)

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

Kalendarz Liturgiczny
20 I Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika, albo św. Sebastiana, męczennika.
1 Sm 15, 16-23; Ps 50 (49), 8-9. 16bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b); Hbr 4, 12; Mk 2, 18-22;
21 I Wtorek. Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
1 Sm 16, 1-13; Ps 89 (88), 20. 21-22. 27-28 (R.: por. 21a); por. Ef 1, 17-18; Mk 2, 23-28;
22 I Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika, albo św. Wincentego Pallottiego, prezbitera.
1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51; Ps 144 (143), 1bc i 2ab. 9-10 (R.: 1a); Mt 4, 23; Mk 3, 1-6;
23 I Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka i 12
Towarzyszy, męczenników z Pratulina.
1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Ps 56 (55), 2-3. 9-10. 12-13 (R.: por. 5b); Mt 4, 23; Mk 3, 7-12;
24 I Piątek. Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.
1 Sm 24, 3-21; Ps 57 (56), 2. 3-4. 6 i 11 (R.: por. 2a); J 15, 16; Mk 3,13-19;
25 I Sobota. Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła.
Dz 22, 3-16 lub Dz 9, 1-22; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 15, 16; Mk 16, 1518;
26 I Trzecia Niedziela zwykła.
Iz 8, 23b – 9, 3; Ps 27 (26), 1. 4. 13-14 (R.: 1a); 1 Kor 1, 10-13. 17; Mt 4, 23; Mt 4, 12-23
(krótsza Mt 4, 12-17);
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PIERWSZE CZYTANIE
Sługa Boży światłością całej ziemi
Czytanie z Księgi proroka Izajasza Iz 49,3.5-6
Pan rzekł do mnie: „Tyś sługą moim, Izraelu, w
tobie się rozsławię”. Wsławiłem się w oczach
Pana, Bóg mój stał się moją silą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego
Jakuba i zgromadził Mu Izraela. I 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
Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-9.10
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
Paweł apostołem Jezusa Chrystusa
Początek Pierwszego listu świętego Pawła
Apostoła do Koryntian 1 Kor 1,1-3

2 Niedziela Zwykła, 19 stycznia 2014r.

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, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od
Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 1,14.12b
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
Duch Święty spoczął na Jezusie
Słowa Ewangelii według świętego Jana
J 1,29-34
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu,
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 jak gołębica zstępował z nieba 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 nad Nim,
jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja to
ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem
Bożym”.
Oto słowo Pańskie.

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 19.01.2014
7.00 + Monikę Kolanek greg. 19
8.30 + Wypominki roczne.
10.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo jubilatki
Grażyny.
11.30 W intencji Niepełnosprawnych.
13.00 W int. parafian
18.00 +Feliksę w 27 r. śm. i Wacława Arbaszewskich.
PONIEDZIAŁEK 20.01.2014
7.00 + Monikę Kolanek greg. 20
7.00 + Kazimierza Kaszyńskiego w 3 r. śm.
7.00 + Henryka Potockiego w 13 r. śm. i za rodziców
18.00 + Ireneusza Ujazdowskiego w 1 r. śm., Ryszarda i
rodziców Ujazdowskich i Skalików
WTOREK 21.01.2014
7.00 + Monikę Kolanek greg. 21
7.00 + Jarosława Koszałkowskiego, Stanisławę i Stanisława Pierścieniak.
7.00 Msza św. wynagradzająca za grzechy
18.00 Łucję Kuczyńską w 7 r. śm. Stefana, Anielę i Józefa
Zamek, Irenę i Edwarda Bryła, Joannę i Ignacego Wójcik,
Annę Śliwińską
ŚRODA 22.01.2014
7.00 + Monikę Kolanek greg. 22
7.00 + Leszka w 14 r. śm. i Zenona Tomala
7.00 + .
18.00 Nowenna do MBNP.
CZWARTEK 23.01.2014
7.00 + Monikę Kolanek greg. 23.
7.00 + Leokadię w 3 r. śm. Adama Ciura, Bogdana Jasińskiego.
7.00 + Zofię Liszek w 3 r. śm.
18.00 O łaskę wiary i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety.
PIĄTEK 24.01.2014
7.00 + Monikę Kolanek greg. 24
7.00 + Marka Forma.
7.00 + Annę i Irenę Wileńskie
18.00 +Hieronima Liwskiego i Władysława Bieńkowskiego.
SOBOTA 25.01.2014
7.00 + Monikę Kolanek greg. 25
7.00 + Genowefę w 30 r. śm. i Wojciecha Marciniaków,
Juliannę i Antoniego Skotak.
7.00 + Stefana Jasińskiego.
18.00 + Zofię i Michała Jabłońskich, Irenę, Jana i Henryka
Stępniewskich i Halinę Kobla.
NIEDZIELA 26.01.2014
7.00 + Stanisławę, Mariana i Waldemara Więckowskich,
c. rodz. Grochalów i Więckowskich.
8.30 + Monikę Kolanek greg. 26.
10.00 + Irenę w 4 r. śm. i Jana Młynarskich, Feliksa Fron-

czyk.
11.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Aleksandra i Eweliny Jacak.
13.00 W int. parafian
18.00 + Krystynę w 4 r. śm. i Franciszka w 24 r. śm. Mech.

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA Jan

Chrzciciel, rozpoznając w Jezusie Mesjasza, mówi o
Nim: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”.
Te słowa, wyrażające sedno misji Chrystusa, są tak
ważne, że liturgia przypomina je nam podczas każdej
Mszy świętej. Krew Chrystusa, Baranka Bożego, ostatecznie wybawia nas z niewoli naszych grzechów, ratuje
nam życie, podobnie jak niegdyś krew jednorocznego
baranka ratowała życie Izraelitów. To dokonuje się dziś,
tutaj, w tej Eucharystii: Baranek ofiarowany za nasze
grzechy daje nam łaskę wolności i Ducha przybrania za
synów.
Bł. Regina Protmann, cór ka
zamożnych rodziców Piotra i Reginy z rodu Tingel (Tüngel), ur. się w
Braniewie, w dzisiejszym województwie warmińsko-mazurskim.
Dzieciństwo i lata młodzieńcze
spędziła w gronie kochających
rodziców i rodzeństwa. Tu zdobyła
wiedzę religijną i dostępne wówczas dla dziewcząt wykształcenie.
Wybitnie uzdolniona, inteligentna i
towarzyska, aczkolwiek nieco
próżna i pewna siebie, lubiła się
stroić i dominować nad koleżankami. Radykalna zmiana
jej osobowości nastąpiła, gdy miała 19-cie lat. Młoda
Regina doznała wówczas szczególnej łaski Bożej, utożsamianej dziś z charyzmatem czy wprost z łaską powołania, na którą odpowiedziała radykalnym zwrotem od
tego, co ją absorbowało - od życia towarzyskiego i
spraw światowych - do modlitwy, ascezy i kontemplacji.
Pod wpływem tego daru, córka Protmannów, wbrew
woli najbliższych i przyjaciół, opuściła swój dostatni
dom rodzinny i zamieszkała w pobliżu kościoła parafialnego, by oddać się Bogu i posłudze najbardziej potrzebującym, zwłaszcza zaś poszkodowanych kataklizmem
głodu i śmiercionośnej zarazy, która panowała wówczas
w Braniewie i okolicy (1571-1572). Wrażliwa na ludzką
niedolę, szukała stosownych dróg i środków, by dotrzeć
do każdego, komu mogłaby wyświadczyć jakąkolwiek
posługę. (c.d. na stronie obok)

W tym tygodniu do wieczności odeszli:

Śp. Alina Poleszak
Wieczny odpoczynek …..

Tekst do przemyśleń
W czasie mszy świętej rozbrzmiewa nasz głos: Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata mundi. – Oto Baranek Boży,
który gładzi grzechy świata. Trzeba wiedzieć, że słowo łacińskie tollo znaczy nie tylko gładzić, ale też znosić –
stąd od słowa tollo pochodzi znane nam pojęcie tolerancja jako znoszenie czegoś lub kogoś. Baranek Boży przez
to gładzi grzechy świata, że bierze je na siebie, podnosi je w górę, znosi – toleruje – nie w sensie obojętnego przyzwolenia, tylko cierpliwego znoszenia ciężaru tych nieprawości. I jeśli Jezus znosi moje grzechy, to czy ja nie
powinienem mieć odwagę znoszenia czyichś grzechów, albo tym bardziej czyichś defektów, wad, pomyłek, słabości? Zastanawiasz się czasami, dlaczego wracają do ciebie wstrętne grzechy, poniżające cię, mimo że wyspowiadałeś się szczerze? Powiem ci, dlaczego: bo nie znosisz czyichś grzechów. Jeśli ty nie znosisz – czyli nie gładzisz
czyichś grzechów, to jak możesz wymagać, żeby Jezus znosił twoje grzechy? Jeśli Jezus znosi twoje, to ty znoś
czyjeś – bo Jezus znosząc cię jako grzesznika, gładzi twoje grzechy. Podobnie i ty, znosząc grzesznika, przyczyniasz się do gładzenia tych grzechów. Kiedy się oburzasz i pretensjonalnym głosem osądzasz swoich bliskich, gdy
mówisz, że już tego nie zniesiesz, co dzieje się wokół ciebie, to wiesz, co się stanie? Twoje stare grzechy mogą
powrócić – twoje nałogi, twoje nieczyste sprawki, twoje uzależnienia. Im bardziej skupiony jesteś na swoich grzechach, tym mniej interesują cię grzechy innych i tym więcej masz mocy do ich zniesienia. Ale my łatwo zapominamy, że jesteśmy pokoleniem wiarołomnym, dlatego osądzamy, przypisujemy winy, których jedynie się domyślamy, nie mamy tolerancji i nie znosimy się nawzajem. Tymczasem lepiej być karconym i osądzanym, niż osądzającym i karcącym. Bo nawet gdy ktoś niesprawiedliwie cię osądzi i skarci – jeśli to zniesiesz i przebaczysz –
czeka cię nagroda nie tylko w postaci zdobytej cnoty cierpliwości i nabycia siły znoszenia czyichś osądów. Święty
Cyprian mówi: „Skarć mędrca, a będzie cię kochał, skarć głupca, a będzie cię nienawidził”. Powiedz, czy kochasz
tych, którzy cię skarcili? Jeśli tak, to jesteś mędrcem, jeśli nie, to wiesz, kim jesteś? Człowiek o sercu gotowym
znosić czyjeś grzechy, nawet w niewoli, doczeka się wyniesienia i nawet wrogów zamienia w przyjaciół. O Mojżeszu czytamy: „Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę” (Hbr 11,26). Wspólnota Kościoła nie jest tylko po to, by doświadczać przyjemności,
ale też po to, by uczyć się znoszenia grzechów innych i błagać za nimi u Boga.
Wrażliwa na ludzką niedolę, szukała stosownych dróg i środków, by dotrzeć do każdego, komu mogłaby wyświadczyć jakąkolwiek posługę. Odwiedzała i pielęgnowała chorych w ich domach, troszczyła się o sieroty, nauczała
dziewczęta, dla których założyła szkołę w swoim konwencie. Troszczyła się także o przedmioty i miejsca kultu;
przygotowywała świece i szaty liturgiczne, dbała o ich czystość i estetykę. Realizację swego powołania w bezpośredniej posłudze chorym i cierpiącym oraz w pracy wychowawczo-nauczycielskiej dziewcząt, bł. Regina łączyła z
modlitwą i kontemplacją. Sama przepojona Bożą miłością, chciała obdarowywać nią wszystkich. W tym celu
założyła Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dz. i M. (1571 r.) o profilu kontemplacyjno-czynnym i charytatywnoedukacyjnym wymiarze działalności, co w XVI stuleciu było czymś nowym i nie spotykanym w skali światowej.

Siostry Katarzynki, składają serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w Uroczystość Trzech Króli,
przeznaczone na potrzeby ich domu zakonnego.
Zapewniają o modlitwie w intencji Dobrodziejów Zgromadzenia.
Wpisuj hasła, zaczynając od pola oznaczonego strzałką i poruszając się zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Kącik dla dzieci
1. Imię króla, który chciał zabić Dziecię Jezus.
2. Jeden z darów, które przywieźli
Mędrcy.
3. Kawałek materiału naszywany na
dziurawe lub zniszczone miejsce na
ubraniu lub plamka na sierści psa.
4. Przeciwieństwo słowa: duża.
5. Mebel do siedzenia - siadasz w niej
w szkole lub w kościele.
6. Słonecznik, stokrotka lub róża.
7. Jeden z darów, które przywieźli
Mędrcy.
8. Mały Krzysztof.
9. Ptak z czarno-białym upierzeniem i
długim ogonem.
10.Przeciwieństwo słowa: zło.

