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

Agata, dziewica, męczennica. J edna z najbardziej
czczonych w chrześcijaństwie
świętych. Według opisu męczeństwa, tzw. "Passio" z VI
wieku, pochodziła z Katanii na
Sycylii. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi. Jej uroda zwróciła
uwagę Kwincjana, prefekta miasta. Zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w odrzuconym senatorze pragnienie zemsty
Trwały wówczas prześladowania chrześcijan, zarządzone przez cesarza Dioklecjana. Namiestnik oddał
Agatę do domu rozpusty o czym opowiada
w "Żywotach" ks. Piotr Skarga. Namiestnik skazał
św. Agatę na okrutne tortury podczas których obcięto jej piersi.
Poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle,
w roku 251.
Św. Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii; ludwisarzy. Wzywana przez kobiety karmiące,
w chorobach piersi.
W IKONOGRAFII św. Agata przedstawiana jest
w długiej sukni, z kleszczami, którymi ją szarpano.
Atrybutami są: chleb, dom w płomieniach, korona
w rękach, kość słoniowa - symbol czystości
i niewinności oraz siły moralnej, palma męczeńska,
obcięte piersi na misie, pochodnia, płonąca świeca symbol Chrystusa.
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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)
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PIERWSZE CZYTANIE
.Czytanie z księgi Jeremiasza .Za panowania
Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: "Zanim ukształtowałem cię w łonie matki,
znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię.
Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów wszystko,
co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem
nie napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja czynię
cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i
murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw
królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom
i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie,
ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z
tobą – mówi Pan – by cię ochraniać". Oto słowo
Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
REFREN: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie

DRUGIE CZYTANIE
Czytania z Pierwszego Listu do Koryntian. Bracia: Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił
językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał
brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i
znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. I
gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym
nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa
jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka
poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie
pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko
znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy
nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak
wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko
poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś
przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest
tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówi-

03 LUTY 2019 .
łem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem
jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby
w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś
będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
największa z nich jednak jest miłość. Oto słowo
Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą
nowinę, więźniom głosił wolność.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił
do ludu w synagodze: "Dziś spełniły się te słowa
Pisma, które słyszeliście". A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które
płynęły z ust Jego. I mówili: "Czy nie jest to syn
Józefa?" Wtedy rzekł do nich: "Z pewnością
powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie,
tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum". I dodał: "Zaprawdę, powiadam wam:
Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej
ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów
było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo
pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć
miesięcy, tak że wielki głód panował w całym
kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został po-

słany, tylko do owej wdowy w Sarepcie
Sydońskiej. I wielu trędowatych było w
Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich
nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk
Naaman". Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z
miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane
było ich miasto, aby Go strącić. On jednak,
przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto
słowo Pańskie.

NIEDZIELA 03 LUTY 2019
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃCA
8.30 + Halinę Wojciechowską greg.3
10.00 + Henrykę Waśkowską – Sosnowską.
11.30 + Czesławę Parzych w 15 r. śm.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Mariannę, Konstantego Pawłowskich i zm. z rodziny.
PONIEDZIAŁEK 04 LUTY 2019
7.00 + Halinę Wojciechowską greg.4
7.00 + Czesława Śliwę w 6 rocz. śm.
7.00 o Boże błogosławieństwo i łaski dla
Teresy i Joanny.
18.00 Zbiorowa za zmarłych
WTOREK 05 LUTY 2019
7.00 + Halinę Wojciechowską greg 5
7.00 + Kazimierza Słomkowskiego pp
7.00 + Janinę, Ignacego, Zuzannę, Jana,
Antoniego i Reginę Gorajskich
18.00 + Zofię Piłatowicz w 20 rocz. śm i
zm z rodziny Piłatowiczów
ŚRODA 6 LUTY 2019
7.00 + Halinę Wojciechowską greg. 6
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego, Leokadię, Jana Czajkowskich
7.00 + Mariannę i Józefa Gnelak
18.00 NOWENNA DO MBNP

CZWARTEK 07 LUTY 2019
7.00 + Halinę Wojciechowską greg.7
7.00 + Władysławę, Stefana i Ryszarda
Moźdzyńskich
7.00 + Marię, Piotra, Józefa Kamińskich,
rodzeństwo i dziadkowie z obu stron
18.00 + Jacka Bułkę w 3 rocz. śm z racji
imienin c.r. Bułków, Banaszków, Kusków, Myślińskich

1.

adoracyjne. Zapraszamy
2.

Ofiary zbierane dziś na tacę przeznaczone są na potrzeby naszej parafii.

3.

PIĄTEK 08 LUTEGO 2019
7.00 + Halinę Wojciechowską greg 8
7.00 + Sabinę, Zygmunta Wyrębek
7.00 +Scholastykę i Ignacego Zielińskich
i zm. z rodziny
18.00 + Marię i Lucynę Przeździeckie

03 . 02 . 2019 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś jest pierwsza niedziela miesiąca; o godz. 17.30 nabożeństwo

Jutro (poniedziałek) o godz. 18.00 będzie Msza św. zbiorowa za
zmarłych. Intencje można składać w zakrystii. Wyczytywanie intencji rozpoczynamy o godz. 17.50

4.

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

SOBOTA 09 LUTEGO 2019
7.00 + Halinę Wojciechowską greg.9
7.00 + Tadeusza Jendor w 3 rocz. śm.
7.00 + Apolonię, Aleksandra Hołyńskich,
Mariana Urbaniaka
18.00 + Zygmunta Bieleckiego w 3 rocz.
śm, Natalię, Zofię, Jana Mierzyńskich
NIEDZIELA 10 LUTEGO 2019
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 + Halinę Wojciechowską greg.10
10.00 O Boże błogosławieństwo i łaski
dla Siostry Scholastyki w dniu imienin
11.30 dziękczynna w int. Henryka i Barbary Drwęckich w 60 rocz. ślubu o Boże
błog. i potrzebne łaski
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Henrykę Opolską w 2 rocz. śm,,
Relinę i Stanisława Niemojewskich

5.

Porządek kolędy będzie następujący:

4 luty (poniedziałek) g.16.00—ul. Sempołowska nz, Sempołowska 15,
17, Chemików 1a, 2, 4;
5 luty ( wtorek) - g.16.00—ul. Sobieskiego nz, Sobieskiego 8, ul. Daszyńskiego 4, 14;
6 luty (środa) g. 16.00—ul. Lotników nz, ul. Zdobywców Kosmosu;
7 luty (czwartek) g. 16.00—ul. Legionów 5, 8
8 luty (piątek) g. 16.00 ul. Legionw nz., 15, 18
9 luty (sobota) g.9.00—ul. Słowackiego nz, i blok nr 4
11. luty (poniedziałek g. 16.00 ul. Modlińska 5, 7, 11, 13, 15

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Artur Olechowicz, Helena Gołębiewska, Barbara Rymuza,
Barbara Torzewska,, Feliks Uszok W ieczny odpoczynek...

