Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Święta Cecylia, dziewica i męczennica. Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła
Rzymskiego. Zasadniczym dokumentem, którym dysponujemy, jest
pochodzący z V w. opis jej męczeńskiej śmierci. Według niego Cecylia
była dobrze urodzoną Rzymianką.
Przyszła na świat na początku III w.
Była ponoć olśniewająco piękna.
Według starej tradycji z miłości do
Chrystusa złożyła ślub czystości,
chociaż rodzice obiecali już jej rękę również dobrze urodzonemu poganinowi Walerianowi. W przeddzień ślubu Cecylia
opowiedziała narzeczonemu o swym postanowieniu i o wierze
chrześcijańskiej. W ten sposób pozyskała Waleriana dla Chrystusa. Zaprowadziła go w tajemnicy do papieża św. Urbana I.
Ten pouczył Waleriana o prawdach wiary i udzielił mu chrztu.
Gdy wrócił do domu Cecylii, ujrzał ją zatopioną w modlitwie,
a przy niej stojącego w jasności anioła w postaci młodzieńca,
który trzymał w ręku dwa wieńce - z róż i lilii. Anioł włożył je
na głowę Waleriana i Cecylii. Walerian przyprowadził do papieża także swego brata, Tyburcjusza. On również przyjął
chrzest. Wkrótce potem wybuchło prześladowanie. Skazano
na śmierć Waleriana i Tyburcjusza. Kiedy namiestnik-sędzia,
Almachiusz, dowiedział się, że Cecylia jest chrześcijanką i że
zarówno własny majątek, jak i majątek Waleriana rozdała ubogim, kazał ją aresztować. Pod wpływem jej odpowiedzi miało
nawrócić się 400 żołnierzy, których przyprowadziła do św.
Urbana, by udzielił im chrztu. Sędzia, urzeczony jej urodą,
błagał ją, by miała wzgląd na swoją młodość. Gdy Cecylia nie
ustępowała, próbował zmusić ją do wyparcia się wiary stosując męki. Kazał zawiesić ją nad ogniem w łaźni i dusić ją parą.
Cecylia zaś cudem Bożym zamiast duszącego dymu czuła
orzeźwiający powiew wiatru. Rozgniewany namiestnik kazał
ją wtedy ściąć mieczem. Kat trzy razy ją uderzył, ale nie zdołał pozbawić jej życia. Płynącą z jej szyi krew zebrali ze czcią
chrześcijanie jako najcenniejszą relikwię. Po trzech dniach
konania Cecylia oddała Bogu ducha. Ciało św. Cecylii, w nienaruszonym stanie, odkryto w 824 r. w katakumbach św. Kaliksta, a następnie na polecenie papieża św. Paschalisa I złożono w bazylice jej poświęconej na Zatybrzu. Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalnomuzycznych. Legenda bowiem głosi, że grała na organach.
Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski
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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 1
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
Strona internetowa:
http://ndmswmichal.pl/
Msze św. w niedziele:
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;
13.00; 18.00
Msze św. w dni powszednie
7.00; 18.00
Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt.: 10-12
16-17:30
(bez czw., sob. oraz uroczystości
i świąt - kościelnych i państwowych;
zaś w wakacje tylko po południu)
KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Daniela.
W owym czasie wystąpi Michał, wielki
książę, który jest opiekunem dzieci twojego
narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego
nie było, odkąd narody powstały, aż do
chwili obecnej. W tym czasie naród twój
dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego
życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
* to On mój los zabezpiecza.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i
wiele razy składa te same ofiary, które żadną
miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten
przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną
ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga,
oczekując tylko, «aż nieprzyjaciele Jego
staną się podnóżkiem pod Jego stopy». Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych,
którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi
potrzeba ofiary za grzechy. Oto słowo Boże.

18 LISTOPADA 2018 .
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Marka.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się
zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie”
zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna
Człowieczego, przychodzącego w obłokach
z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On
aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z
czterech stron świata, od krańca ziemi po
kraniec nieba”.
A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi.
Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie
to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie
przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie
nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani
Syn, tylko Ojciec». Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 18 LISTOPADA 2018
7.00 + Janusza Zalewskiego greg.19.
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Karolinę w 16 r. śm, Józefa w
31 r. śm. Wiśniewskich, Edwarda Kowalewskiego w 41 r. śm., C.R. Piaseckich i Wiśniewskich.
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 WYPOMINKI
PONIEDZIAŁEK 19 LISTOPADA
2018
7.00 + Janusza Zalewskiego greg. 20.
7.00 + Apolonię ( 8 r. śm. ), Aleksandra Hołyńskich, Mariana Urbaniaka.
7.00 O zgodę w rodzinie.
18.00 WYPOMINKI
WTOREK 20 LISTOPADA 2018
7.00 + Janusza Zalewskiego greg. 21.
7.00 + Feliksa Szpygiel.
7.00 + Władysława, Helenę, Krystynę
Mazurek, Małgorzatę Smolińską, Witolda Malarowskiego.
18.00 WYPOMINKI
ŚRODA 21 LISTOPADA 2018
7.00 + Janusza Zalewskiego greg. 22.
7.00 + Eugeniusza Zalewskiego w 4 r.
śm. i jego rodziców: Józefę i Józefa.
7.00 + Marię, Piotra, Różę, Mieczysława Wróblewskich, Ireneusza Salak.
18.00 WYPOMINKI
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CZWARTEK 22 LISTOPADA 2018
7.00 + Janusza Zalewskiego greg. 23.
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski
dla Ani z okazji urodzin.
7.00 + Bronisławę, Aleksandra, Tadeusza i Stanisława Dębskich.
18.00 WYPOMINKI
PIĄTEK 23 LISTOPADA 2018
7.00 + Janusza Zalewskiego greg.24.
7.00 + Adelę Stasiak, Teresę Prasał w
4 r. śm.
7.00 + Zofię Fronczak w 4 r. śm. i
zmarłych z rodziny Wojdów
i Fronczaków, Marka Rytel.
18.00 WYPOMINKI

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

SOBOTA 24 LISTOPADA 2018
7.00 + Janusza Zalewskiego greg.25.
7.00 + Piotra Bieleckiego, Magdalenę
Łukaszuk.
7.00 + Zbigniewa Zakrzewskiego w 3
r. śm.

8.

9.

18.00 WYPOMINKI
NIEDZIELA 25 LISTOPADA 2018
7.00 + Janusza Zalewskiego greg.26.
8.30 + Janusza Szczepańskiego i Stanisława Szczepańskiego.
10.00 W INTENCJI KS. PROBOSZCZA Z RACJI IMIENIN.
11.30 + Andrzeja Malinowskiego, Józefę, Stefana Dąbrowskich.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 WYPOMINKI

10.

- OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

Przeżywamy III niedzielę miesiąca; w godz.19.00 – 21.00 zapraszamy
na adorację Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Ofiary zbierane dziś na tacę przeznaczone są na nasze Seminarium
Duchowne.
Dziś na Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św. wraz z rodzicami.
Młodzież przygotowująca się do Bierzmowania przychodzi dzisiaj na
Mszę św. na godz.18.00, wraz z rodzicami i po Mszy św. zostaje na
adoracji.
Wizytę duszpasterska ,czyli kolędę, rozpoczniemy w naszej parafii
dn.3 grudnia / poniedziałek /.
Od jutra p. Organista rozpoczyna rozprowadzanie opłatków; są one już
poświęcone. Zachęcamy do ich nabywania.
W dniu 30 listopada przypada wspomnienie Św. Andrzeja Apostoła.
W tym dniu swoje imieniny obchodzą nasi księża – Ks. Proboszcz i
Ks. Andrzej. Pragniemy zaprosić wszystkich na Msze św. w int. Solenizantów; za Ks. Proboszcza w przyszłą niedzielę /25 listopada/ o
godz.10.00,zaś Ks. Andrzeja w piątek 30 listopada o godz.7.00.
W dniach 6 ,7,8 grudnia / czwartek, piątek ,sobota/będziemy przeżywali dni corocznej Adoracji Najśw. Sakramentu – 40- godzinne nabożeństwo połączone z Rekolekcjami Adwentowymi.
Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św.
o godz.13.00 będzie wystawienie Najśw. Sakramentu – odmówimy
Litanię, Akt poświęcenia się Najśw. Sercu Pana Jezusa. Za odmówienie tego aktu, w tym dniu, można zyskać odpust zupełny, spełniając te
warunki, co zawsze.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Cezary Frączak, Helena Kubajewska. Wieczny odpoczynek...

