Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Święta Barbara, dziewica i męczennica. Nie wiemy dokładnie
ani kiedy, ani w jakich okolicznościach św. Barbara z Nikomedii
poniosła śmierć. Przypuszcza się, że
zapewne ok. roku 305, kiedy nasilenie prześladowań za panowania
cesarza Maksymiana Galeriusza
(305-311) było największe. Nie
znamy również miejscowości, w
której Święta żyła i oddała życie za
Chrystusa. Późniejszy jej żywot jest
utkany legendą. Według niej była piękną córką bogatego poganina Dioskura z Heliopolis w Bitynii (Azja Mniejsza). Ojciec wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się z
chrześcijaństwem. Prowadziła korespondencję z wielkim filozofem i pisarzem Orygenesem z Aleksandrii. Pod jego wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. Ojciec dowiedziawszy się o tym, pragnąc wydać ją za mąż i złamać opór
dziewczyny, uwięził ją w wieży. Jej zdecydowana postawa
wywołała w nim wielki gniew. Przez pewien czas Barbara
była głodzona i straszona, żeby wyrzec się wiary. Kiedy to nie
poskutkowało, ojciec zaprowadził ją do sędziego i oskarżył.
Sędzia rozkazał najpierw Barbarę ubiczować, jednak chłosta
wydała się jej jakby muskaniem pawich piór. W nocy miał ją
odwiedzić anioł, zaleczyć jej rany i udzielić Komunii św. Potem sędzia kazał Barbarę bić maczugami, przypalać pochodniami, a wreszcie obciąć jej piersi. Chciał ją w takim stanie
pognać ulicami miasta, ale wtedy zjawił się anioł i okrył jej
ciało białą szatą. Wreszcie sędzia zrozumiał, że torturami niczego nie osiągnie. Wydał więc wyrok, by ściąć Barbarę mieczem. Wykonawcą tego wyroku miał się stać ojciec Barbary,
Dioskur. Podobno ledwie odłożył miecz, zginął rażony piorunem. Barbara poniosła męczeńską śmierć w Nikomedii (lub
Heliopolis) ok. 305 roku. Żywoty jej ukazały się w języku
greckim, syryjskim, koptyjskim, ormiańskim, chaldejskim, a w
wiekach średnich we wszystkich językach europejskich. W VI
w. cesarz Justynian sprowadził relikwie św. Barbary do Konstantynopola. Stąd zabrali je Wenecjanie w 1202 r. do swojego
miasta, by przekazać je z kolei pobliskiemu Torcello, gdzie
znajdują się w kościele św. Jana Ewangelisty. Jako patronkę
dobrej śmierci czcili przede wszystkim ci, którzy na śmierć
nagłą i niespodziewaną są najbardziej narażeni: górnicy, hutnicy, marynarze, rybacy, żołnierze, kamieniarze, więźniowie.
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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 Jeremiasza.
Tak mówi Pan:
«Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.
W owych dniach i w owym czasie wzbudzę
Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie
wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a
Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś
jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością». Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją
duszę.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych
pouczeń, *
Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję.
DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego
Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Bracia:
Pan niech pomnoży was liczebnie i
niech spotęguje miłość waszą nawzajem
do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, ojca naszego, na przyjście
Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi.
Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym,
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co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak już
zresztą postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież,
jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana
Jezusa. Oto słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja
Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy.
Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a
gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i
podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie
były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa
i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł
na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on
bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na
całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym
czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem
Człowieczym». Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 2 GRUDNIA 2018
7.00 INTENCJA ŻYWEGO RÓŻAŃCA.
8.30 + Beatę Jędrasik w 16 r. śm, zm. z
rodziny Jędrasików, Parzuchowskich i
Ferenców.
10.00 + Henrykę i Czesława Murawskich,
Janinę i Kazimierza Grzebalskich.
11.30 + Jana Łagowskiego pp.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Jadwigę Wojtulewską.
PONIEDZIAŁEK 3 GRUDNIA 2018
6.30 + Janusza Nowodworskiego pp.
6.30 O Boże błog. i światło Ducha Św. w
nauce dla Sandry z okazji urodzin.
6.30 + Alinę, Kazimierza, Ewę Wardak.
18.00 ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
WTOREK 4 GRUDNIA 2018
6.30 + Janinę Noceń pp.
6.30 + Sabinę Sitek w 19 r. śm.
6.30 + Jana Lewandowskiego w 6 r. śm.
18.00 + Krystynę, Wiesława Borowych.
ŚRODA 5 GRUDNIA 2018
6.30 + Mariana Zygmunta Laskowskiego
pp.
6.30 + Krzysztofa Szachnowskiego w 4 r.
śm.
6.30 + Jacka i Jadwigę Sosnowskich w 1
r. śm.
18.00 NOWENNA DO MBNP
CZWARTEK 6 GRUDNIA 2018
6.30 + Piotra Wojciecha Szypulskiego pp.
6.30 + Tadeusza Bieńkowskiego.
6.30 +Łucję, Stanisławę, Jadwigę, Wacława, Tadeusza, Krzysztofa, Ryszarda,
Mieczysława Banach.
10.00 + Józefa, Piotra, Marię Kamińskich, zm. z rodziny Bieńkowskich.
16.30 + Leszka Sawickiego w 1 r. śm.
oraz zm. rodziców Antoninę, Franciszka

Koszko.
18.00 + Lucynę Fonder i za zm. rodziców
z obojga stron.
19.30 + Anastazję Mazur w 4 r. śm.
PIĄTEK 7 GRUDNIA 2018
6.30 + Alinę Wasiak pp.
6.30 + Jerzego Sobieskiego, rodziców i
brata.
6.30 + Mariana Jarzynę w kolejną r. śm.
o zbawienie wieczne.
10.00 + Krystynę, Mieczysława Smoleń.
16.30 + Zbigniewa Podlaskiego w 10 r.
śm.
18.00 + Henryka Gronek w 6 r. śm.
19.30 + Janusza Drużdż w r. śm.
SOBOTA 8 GRUDNIA 2018
6.30 + Bolesława Kukiełkę pp.
6.30 + Joannę Dolata w 9 r. śm.
6.30 +Stanisławę Gronek w 9 r. śm.
10.00 + Józefa Brzoskiego w 8 r. śm.
16.30 + Halinę Sączała i zm z rodziny
Krysińskich.
18.00 + Franciszka, Irenę, Zbigniewa,
Juliannę, Stanisława Ostrowskich.
19.30 + Jadwigę Podgórską w 17 r. śm.
NIEDZIELA 9 GRUDNIA 2018
7.00 INTENCJA RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 + Wiesława Sitka.
10.00 + Jarosława Wójcikowskiego w 7 r.
śm.
11.30 + Eugeniusza Gromadkę, Edmunda, Stanisławę, Józefa Marzęckich.
13.00 ZA PARAFIAN
16.00 + Halinę Kłos w 4 r. śm.
18.00 + Leokadię Angielczyk.
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- OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś rozpoczynamy Adwent. W Adwencie w dni powszednie o godz.6.30 będzie
odprawiana Msza św. ku czci M. Bożej – Roraty. Zapraszamy do wspólnego adwentowego czuwania. O godz.17.30 będzie dzisiaj nabożeństwo adoracyjne.
2.
Jutr / poniedziałek/ będzie Msza św. zbiorowa za zmarłych. Intencje możemy składać w zakrystii ; a ich wyczytywanie rozpoczniemy o godz.17.50.
3.
Od czwartku / 6 grudnia / rozpoczynamy w naszej parafii dni dorocznej adoracji
Najśw. Sakram – połączone z Rekolekcjami Adwentowymi. Trwać one będą do soboty włącznie. W Czwartek ,piątek i sobotę /6,7,8 grudnia/porządek rekolekcji będzie następujący ;
6.30 –Roraty , po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakram. do godz. 9.45.
10.00 – Msza św. z nauką ogólną – po Mszy św. wystawienie Najśw.
Sakramentu do godz. 16.15.
16.30 – Msza św. z nauką dla dzieci.
18.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży
19.30 - Msza św. z nauką ogólną
Okazja do spowiedzi w czwartek i piątek. Ostatniego dnia rekolekcji ofiary na tacę będzie
zbierał Rekolekcjonista; będą one przeznaczone na potrzeby zakonu w którym pracuje.
4.
W sobotę / 8 grudnia / Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. O godz.12.00 w
tym dniu jest Godzina Łaski. Jeśli ktoś będzie trwał w tej godzinie na modlitwie Maryja obiecuje wiele łask.
5.
W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 Msza św. dla dzieci klas III przygotowujących
się do I Komunii Św. i ich rodziców. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami.
6.
W przyszłą niedzielę będą zbierane do puszek ofiary na pomoc Kościołowi na
Wschodzie.
7.
Także w przyszłą niedzielę służba liturgiczna rozprowadzać będzie sianko na stół
wigilijny. Dochód będzie przeznaczony na fundusz ministrancki.
8.
W dniu 9 grudnia /Niedziela/ po Mszach św. Skauci Europy wraz z komitetem społecznym „Razem dla Kacperka” oraz przyjaciółmi rodziny, będą rozprowadzać
ozdoby bożonarodzeniowe. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na leczenie
naszego małego parafianina, który zmaga się z ciężką chorobą. Prosimy również o
modlitwę za Kacpra i jego rodzinę.
9.
Można nabywać u p. Organisty opłatki wigilijne.
10.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii
11.
Od jutra rozpoczynamy kolędę; jej przebieg będzie następujący ;
3.XII./poniedziałek/ od godz.16.00 – ul. Chryzantemy 1 , Harcerska 2, Warszawska 35
4.XII./wtorek/ od godz.16.00 – ul. Nałęcza/cała/,Kościuszki n.z., Wybickiego, Kępa Nowodworska, Nadwiślańska, Partyzantów 1, Partyzantów bez bloków, Piaskowa,
Okrzei.
5.XII./środa/ od godz.16.00 – ul. Bohaterów Modlina 67,69,71, Inżynierska 1,3,5,7.
10.XII./Poniedziałek/od godz.16.00 – ul. Zakroczymska bloki 3,3a,4,5,32,34,42,44,46.
1.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Krystyna Józefa Kowal, Janusz Jabłoński. Wieczny odpoczynek...

