Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Chrzest Pański. W niedzielę po
uroczystości Objawienia Pańskiego (w naszej tradycji bardziej
rozpowszechniona jest nazwa
święta Trzech Króli) przypada
święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania
Bożego Narodzenia. Najstarszej
tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ (pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach) chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej
Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa.
Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie "wspomnienie" i przesunięto jego termin na niedzielę po
6 stycznia.
Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu Pańskiego odzwierciedlają bardzo dokładnie i szczegółowo przekazy Ewangelii. Podkreślają przy tym związek tego święta z uroczystością Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego. Chrystus już jako
dorosły, 30-letni mężczyzna, przychodzi nad brzeg Jordanu,
by z rąk Jana Chrzciciela, swojego Poprzednika, przyjąć
chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od
grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu, by
dostąpić oczyszczenia. W ten sposób uświęcił wodę.
Opis chrztu Pana Jezusa zostawili nam wszyscy trzej synoptycy. Najszczegółowiej to wydarzenie zrelacjonował nam św.
Mateusz.
W dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca
jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec. Zamknięte
przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje
Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos:
-Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie.
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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 Izajasza.
«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi
wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i
wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie
grzechy».
Głos się rozlega: «drogę Panu przygotujcie na
pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla
naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie
doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza
niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem
ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to
powiedziały».
Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos,
nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «oto wasz
Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię
Jego dzierży władzę. oto Jego nagroda z Nim
idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak
pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim
ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce
karmiące prowadzi łagodnie». Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
odziany w majestat i piękno, *
światłem okryty jak płaszczem.
DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła
do Tytusa
Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz
światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i
pobożnie żyli na tym świecie, oczekując
błogosławionej nadziei i objawienia się
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chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego
siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej
nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na
własność, gorliwy w spełnianiu dobrych
uczynków.
Gdy ukazała się dobroć i miłość zbawiciela
naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na
sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy,
lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez
obmycie odradzające i odnawiające w duchu
Świętym, którego wylał na nas obficie przez
Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w
nadziei dziedzicami życia wiecznego..
Oto słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja
Jan powiedział: «Idzie mocniejszy ode
mnie;
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i
ogniem».
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli
domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest
Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja
was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode
mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać
rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus
także przyjął chrzest. a gdy się modlił, otworzyło
się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w
postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał
się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w
Tobie mam upodobanie».
Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 13 STYCZNIA 2019
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 + Bogumiła Siudeja greg.12
10.00 + Stefana, Stanisławę Mędreckich.
11.30 + Barbarę Traczyk greg.12
13.00 ZA PARAFIAN
16.00Dziękczynna z prośbą o Boże
błog. i potrzebne łaski dla Aleksandry
Jacak w 15 urodziny oraz dla jej mamy Eweliny.
18.00 + Reginę, Tadeusza, Krzysztofa
Golejewskich, Józefę Panasiewicz.
PONIEDZIAŁEK 14 STYCZNIA
2019
7.00 + Barbarę Traczyk greg.13
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.13
7.00 + Stanisława Muraskiego w rocznicę śmierci.
18.00 + Mieczysława Krężlewicza.
WTOREK 15 STYCZNIA 2019
7.00 + Barbarę Traczyk greg.14
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.14
7.00 + Helenę Kubajewską pp.
18.00 + Edwarda Szpakiewicza w 1 r.
śm.
ŚRODA 16 STYCZNIA 2019
7.00 + Barbarę Traczyk greg.15.
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.15.
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże
błog. i łaski dla Magdaleny z okazji
urodzin.
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18.00 NOWENNA DO MBNP
CZWARTEK 17 STYCZNIA 2019
7.00 + Barbarę Traczyk greg.16
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.16
7.00 INTRONIZACA – Wynagradzająca Sercu Jezusowemu i Niepokal.
Sercu Maryi za zniewagi i grzechy
nasze i całego świata.
18.00 + Henryka Dudkiewicza w 5 r.
śm.
PIĄTEK 18 STYCZNIA 2019
7.00 + Barbarę Traczyk greg.17
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.17
7.00 + Zygmunta Dziedzica w 19 r.
śm., Franciszka, Aleksandrę, Janinę,
Mirosława Nerca.
18.00 Dziękcz. – błagalna z racji imienin Mariusza o potrzebne łaski i
zdrowie.
SOBOTA 19 STYCZNIA 2019
7.00 + Barbarę Traczyk greg.18
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.18
7.00 + Annę i Irenę Wileńskie.
18.00 + Henryka Potockiego w `18 r.
śm. i jego rodziców..
NIEDZIELA 20 STYCZNIA 2019
7.00 + Bogumiła Siudeja greg.19
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Barbarę Traczyk greg.12
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Jana Witkowskiego.

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

1.

Dziś jest Niedziela Chrztu Pańskiego – kończy ona okres Narodzenia Pańskiego.
Ofiary zbierane dziś na tacę przeznaczone są na potrzeby parafii.

2.

Dziś przeżywamy „Dzień modlitwy”. Jest to czas szczególnej modlitwy parafialnej,
dziękczynnej za nawiedzenie Matki Bożej. Okazja do zawierzenia Bogu intencji
osobistych, rodzinnych, diecezjalnych i całego Kościoła. Od godz. 14.00 będzie
trwało wystawienie Najśw. Sakramentu do godz. 15.30. Zapraszamy do adoracji i
modlitwy.

3.

O godz. 16.00 będzie dzisiaj Msza św. dla dzieci kl. III, przygotowujących się do I
Komunii Św. Dzieci przychodzą z rodzicami, obecność obowiązkowa.

4.

Dnia 27 stycznia w Kościele Opatrzności Bożej będzie spotkanie młodzieży w ramach Światowego Dnia Młodzieży w Panamie. Początek tych uroczystości o godz.
14.00. Osoby pragnące pojechać na to spotkanie w Warszawie proszone są o skontaktowanie się z ks. Robertem.

5.

Dnia 27 stycznia o godz. 15.30 chór parafialny „Soli Deo” wystąpi u nas z koncertem kolęd i pastorałek. Zapraszamy.

6.

Siostry składają serdeczne podziękowania za ofiary złożone przy nabywaniu kredy i
kadzidła. Ofiary przeznaczone zostaną na utrzymanie domu sióstr.

7.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

8.

Porządek kolędy :

14 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00 – ul. Boh. Modlina 24.
15 stycznia (wtorek) od godz. 16.00 – ul. Górska (oprócz numeru 1), Ziemowita, Segmentowa.
16 stycznia (środa) od godz. 16.00 – ul. Górska 1, Śniadeckich n.z (oprócz 14,15,21),
Skłodowskiej.
17 stycznia (czwartek) od godz. 16.00 – ul. Akacjowa, Kilińskiego, PCK, Żeromskiego.
18 stycznia (piątek) od godz. 16.00 – ul. Długa nz., Wiśniowa, Wierzbowa, Jaśminowa.
19 stycznia (sobota) od godz. 9.00 - ul. Lotników 9
Od godz. 16.00 – ul. Chemików 9.
21 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00 – ul. Lotników 11
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Halina Szafrańska, Henryka Kowalska, Edward Troska
Wieczny odpoczynek...

