Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Święty Sylwester I, papież . Sylwester był z pochodzenia Rzymianinem, urodził się za panowania papieża św. Marcelego lub nawet
wcześniej. O jego dzieciństwie,
młodości i wykształceniu nic nie
wiadomo. Kiedy prześladowanie
dioklecjańskie ze szczególną wrogością odnosiło się do ksiąg świętych w Kościele i nakazało je niszczyć, właśnie Rufin przechowywał w tajemnicy księgi liturgiczne i Pismo święte, należące do Kościoła w Rzymie. Sylwester wstąpił na tron papieski po św. Milcjadesie w styczniu
314 roku. Zasiadał na nim bardzo długo - przez 21 lat. Po
edykcie mediolańskim kończącym erę prześladowań chrześcijan w cesarstwie rzymskim podjął organizację kultu Bożego.
Duchowieństwo chrześcijańskie zwolniono od pełnienia publicznych funkcji pozakościelnych, decyzje sądów biskupich
obowiązywały chrześcijan w poszczególnych okręgach, a niedzielę uznano oficjalnie za święto państwowe. Za pontyfikatu
Sylwestra odbył się pierwszy sobór powszechny w Nicei
(325). Ze względu na podeszły wiek papież nie uczestniczył w
nim osobiście - wysłał tam jednak swoich legatów, a następnie
na synodzie w Rzymie zatwierdził uchwały tego soboru. Przyjęto tam m.in. wyznanie wiary, które recytujemy w czasie
Mszy świętych oraz ogłoszono dogmat o boskości Syna i Jego
równości z Ojcem. Ujednolicono obchodzenie świąt Wielkanocy w całym Kościele. Ogłoszono 20 kanonów prawa kościelnego, które obejmowały uprawnienia jurysdykcyjne biskupów Rzymu oraz określały sposób wybierania biskupów.
Gdy Konstantyn Wielki ufundował bazyliki św. Jana na Lateranie i św. Piotra na Watykanie, Sylwester I dokonał obrzędu
uroczystej konsekracji obu świątyń. Odtąd każda świątynia
była konsekrowana w podobny sposób. Według legendy to
właśnie św. Sylwester pozyskał dla wiary matkę Konstantyna
Wielkiego - św. Helenę. Zmarł 31 grudnia 335 r. Data ta wydaje się pewna, gdyż spotykamy ją w najdawniejszych dokumentach. Jego święto obchodzi się od V wieku - Grecy obchodzą je 2 stycznia. Śmiertelne szczątki papieża spoczęły w katakumbach św. Pryscylli, gdzie w VII wieku wystawiono ku
jego czci bazylikę. Obecnie relikwie św. Sylwestra I znajdują
się niedaleko miasta Modena. Sylwester jest patronem tego
miasta i diecezji, która ma w tym mieście swą stolicę. Wzywany bywa w modlitwie o szczęśliwy i pomyślny nowy rok.
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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 Pierwszej Księgi Samuela
Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna, i
nazwała go imieniem Samuel, ponieważ mówiła:
«Uprosiłam go u Pana».
Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć Panu
doroczną ofiarę i wypełnić swój ślub. Anna zaś
nie poszła, lecz oświadczyła swemu mężowi:
«Gdy chłopiec będzie odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby się pokazał przed obliczem
Pana i aby tam pozostał na zawsze». Gdy go
odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając
również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do
Szilo. Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielca i
poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała
ona wówczas: «Pozwól, panie mój! Na twoje
życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu
przed tobą i modliła się do Pana. o tego chłopca
się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam. oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany
Panu». I oddali tam pokłon Panu. Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym
domu.
Jak miłe są Twoje przybytki, * Panie zastępów!
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków
Pańskich, * serce moje i ciało radośnie wołają do
Boga żywego.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła. Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś
dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale
jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy,
że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Umiłowani,
jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w
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Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od
Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania
i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie
zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego
Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie
tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa
on w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał.
Oto słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja
Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na
Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się
tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po
skończonych uroczystościach, został młody Jezus
w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli
dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał
pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli
zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego
Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to
uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca
szukaliśmy Ciebie». Lecz on im odpowiedział:
«Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście,
że powinienem być w tym, co należy do mego
Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im
powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do
Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w
łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 30 GRUDNIA 2018

7.00 + Eugeniusza Peplińskiego, Magdalenę Łukaszczuk.
8.30 + Pawła, Bolesława, Zofię, Juliusza i
Arkadiusza Gromadków.
10.00 + W 30 r. śm. dla Macieja Prusaczyka i męża Henryka.
11.30 + Elżbietę, Józefa Święckich oraz
Hannę Mamełka.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Aleksandrę, Tadeusza Malasiewiczów.
PONIEDZIAŁEK 31 GRUDNIA 2018

7.00 + Tadeusza Debskiego, C.R. Krzyżanowskich.
7.00 O błog. Boże dla rodziny Kowalików, Trzaskomów, Ziemaków, Traczyków, Kwiatkowskich i Podłuckich.
7.00 + Adama Pogorzelskiego.
18.00 DZIĘKCZYNNA ZA OTRZYMANE ŁASKI W MIJAJĄCYM ROKU.

18.00 NOWENNA DO MBNP
CZWARTEK 3 STYCZNIA 2018
7.00 + Barbarę Traczyk greg.2
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.2
7.00 + Janusza Malewskiego pp.
18.00 + Kazimierza w 9 r. śm., Franciszka, Stanisławę, Henryka Prusaczyków.
PIĄTEK 4 STYCZNIA 2018
7.00 + Barbarę Traczyk greg.3
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.3
7.00 O Boże błog. i łaski dla pewnej osoby.
18.00 +Stanisława Sosińskiego w 24 r. śm.
SOBOTA 5 STYCZNIA 2018
7.00 + Barbarę Traczyk greg.4
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.4
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i
łaski dla Marty w 18 r. urodzin.
18.00 + Anastazego, Alfredę Affek, Hannę Arbaszewską.

WTOREK 1 STYCZNIA 2018

NIEDZIELA 6 STYCZNIA 2018

7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego.
8.30 + Józefa Piórkowskiego i zm. z rodziny.
10.00 + Wojciecha Grabowskiego w I r.
śm.
11.30 + Kazimierza Majewskiego, córkę
Małgorzatę Liwską.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Mieczysława Dziubińskiego, za
zm. jego rodziców i braci.
ŚRODA 2 STYCZNIA 2018

7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃCA
8.30 + Bogumiła Siudeja greg.5
10.00 + Jadwigę Białorucką w 4 r. śm.
11.30 + Bartosza Żukowskiego w 10 r.
śm., Stanisława, Paulinę Zielskich oraz
ich syna Stanisława, Sławomira Woźniaka, zm. z rodziny Zielskich i Woźniaków.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Barbarę Traczyk greg.5

7.00 + Barbarę Traczyk greg.1.
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.1.
7.00 + Mariannę, Feliksa Stryjewskich i
zm. z rodziny.

30 . XII . 2018 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś Niedziela Świętej Rodziny. Po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie
opłatkowe dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i dla
ich rodziców.
2.
Jutro ostatni dzień Roku Pańskiego 2018. O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna, podczas której ks. Proboszcz złoży
sprawozdanie na zakończenie roku. Po Mszy św. nabożeństwo dziękczynno – błagalne.
3.
We wtorek ( 1 stycznia ) Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi rozpoczniemy Rok Pański 2019. Msze św. w tym dniu wg porządku niedzielnego.
4.
W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Msza św. ku czci
Najśw. Serca pana Jezusa o godz. 7.00. Spowiedź rano i po południu
od godz. 17.30. W I sobotę miesiąca Msza św. ku czci Niepokalanego
Serca Maryi o godz. 7.00. Od godz. 9.00 kapłani odwiedzą w domach
z posługą sakramentalną osoby chore i starsze.
5.
W przyszłą niedzielę ( 6 stycznia ) Uroczystość Objawienia Pańskiego
– Trzech Króli. Poświęcenie kadzidła i kredy podczas Mszy św. Jak co
roku kredę i kadzidło przygotowały Siostry pracujące w naszej Parafii.
Ofiary, które złożymy przy nabywaniu kredy i kadzidła będą przeznaczone na utrzymanie domu Sióstr. Zaś ofiary, które tego dnia złożymy
na tacę, przeznaczone będą na misje.
6.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii. Są to jeszcze numery świąteczne, dla tych kto ich jeszcze nie nabył. Dołączone są do nich kalendarze ścienne na przyszły rok. Zachęcamy do ich nabywania.
7.
Porządek kolędy :
31 grudnia (poniedziałek ) od godz. 9.00 – ul. Mazowiecka 2,3,4,17.
1.

2 stycznia ( środa ) od godz. 16.00 – ul. Warszawska n.z., Warszawska
21,23,27, ul. Modlińska n.z., Modlińska 2,3,4.
3 stycznia ( czwartek ) od godz. 16.00 – ul. Boh. Modlina 65.
5 stycznia ( sobota ) od godz. 16.00 – ul. Modlińska 1.
7 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00 – ul. Lotników 7
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Eugeniusz Michaluk. Wieczny odpoczynek...

