Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Święci Cyryl, mnich, i Metody,
biskup - patroni Europy. Cyr yl,
który na chrzcie św. otrzymał
imię Konstantyn, urodził się w
Tesalonikach w 826 r. Po odbyciu
studiów filozoficznych w Konstantynopolu prowadził wykłady
z filozofii i był bibliotekarzem. W
855 r. postanowił wejść na drogę
życia zakonnego dołączając do
swego brata Metodego w klasztorze w Bitynii. Metody, który na
chrzcie świętym otrzymał imię
Michał, urodził się ok. 815 r.
Posiadał wykształcenie prawnicze, po ukończeniu nauki powierzono mu na dworze cesarskim wysoki urząd, z którego jednak zrezygnował wstępując do klasztoru w Bitynii. Cesarz powierzał im trudne
misje dyplomatyczne, np. na Krym, które wymagały znajomości
wielu języków, m. in. hebrajskiego i arabskiego. W młodości poznali
też język Słowian. Dlatego cesarz wysłał ich do dzieła ewangelizacji
Bułgarów. Cyryl tłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewnosłowiański. Kolejne zaproszenie do świętych misjonarzy przyszło od
księcia Rościsława z Moraw. Właśnie tam po raz pierwszy do sprawowania liturgii Cyryl i Metody wprowadzili język Słowian pisany
alfabetem greckim tzw. głagolicą. Później przerodził się on w cyrylicę. Otwartość na kulturę ludów słowiańskich tych wykształconych
Greków, spotkała się z niezrozumieniem ze strony kleru frankońskiego i niemieckiego, którzy sprzeciwiali się temu dziełu inkulturacji. Z
tego powodu Cyryl i Metody byli prześladowani. Uważano bowiem
wtedy, że językami liturgicznymi są jedynie hebrajski, grecki i łaciński. Bracia odwołali się do Rzymu i po interwencji papieża, uzyskali
od niego pełną aprobatę dla ich trudu w głoszeniu Jezusa Chrystusa
Słowianom. Święci Cyryl i Metody ewangelizowali także Panonię
(Węgry), skąd udali się do Wenecji, a następnie do Rzymu, gdzie
nowo wybrany papież Hadrian II udzielił błogosławieństwa dla ich
metod pracy w Winnicy Pańskiej pośród Słowian. Papież pozwolił
też wyświęcić na kapłanów dużą grupę uczniów Cyryla i Metodego. Cyryl pod koniec swego krótkiego życia wstąpił do klasztoru,
gdzie 14 lutego 869 roku zmarł na rękach swego brata Metodego.
Jego ciało spoczywa w bazylice św. Klemensa w Rzymie. Po śmierci
Cyryla, papież Hadrian II mianował Metodego arcybiskupem Moraw
i Panonii (Węgry). Znowu zetknął się z wrogością, tym razem ze
strony arcybiskupa Salzburga, który uwięził go na dwa lata. Św. Metody po uwolnieniu udał się ponownie do Rzymu, gdzie z wielką
życzliwością przyjął go papież Jan VIII. Arcybiskup Metody, wyczerpany trudami znoszonymi dla Ewangelii, umarł w Welehradzie 6
kwietnia 885 r. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W
1980r. papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana
zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię.
Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał
po sześć skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały». Od głosu tego, który wołał, zadrgały
futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: «Biada mi! Jestem
zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały
Króla, Pana Zastępów!» Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w
ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: «Oto
dotknęło to twoich warg, twoja wina jest
zmazana, zgładzony twój grzech». I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam
posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!» Oto słowo
Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
REFREN: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
DRUGIE CZYTANIE
Czytania z Pierwszego Listu do Koryntian.
Bracia: Przekazałem wam na początku to, co
przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z
Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia,
zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi,
a potem Dwunastu, później zjawił się więcej
niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później
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wszystkim apostołom. W końcu, już po
wszystkich, ukazał się także i mnie jako
poronionemu płodowi. Tak więc czy to ja,
czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście.
Oto słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.

Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad
jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie
stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z
nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej
łodzi, która należała do Szymona, poprosił
go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem
usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał
mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» A Szymon
odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje
słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich
zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z
pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to,
Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i
rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem
człowiekiem grzesznym». I jego bowiem, i
wszystkich jego towarzyszy w zdumienie
wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak
również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza,
którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus
rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi
będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie na
ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. Oto
słowo Pańskie.
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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,,
Reginę i Stanisława Niemojewskich
PONIEDZIAŁEK 11 LUTY 2019
7.00 + Halinę Wojciechowską greg.11
7.00 + Kazimierza w 5 r. śm. i Jana Wardaków.
7.00 + Krystynę, Stefana Wysockich.
18.00 + Wandę Szafraniec – Affek.
WTOREK 12 LUTY 2019
7.00 + Halinę Wojciechowską greg.12
7.00 + Janusza Jabłońskiego pp
7.00 + Henrykę Szpakiewicz w 2 r. śm.
18.00 + Franciszka Kamińskiego w 8 r.
śm. oraz rodziców Józefę, Franciszka
Kamińskich, Wiktorię, Zygmunta Borkowskich.
ŚRODA 13 LUTY 2019
7.00 + Halinę Wojciechowską greg. 13
7.00 + Za zm. dziadków Ruszteckich,
Stanisławę Cieślak.
7.00 + Krystynę Kowal pp.
18.00 NOWENNA DO MBNP

CZWARTEK 14 LUTY 2019
7.00 + Halinę Wojciechowską greg.14
7.00 + Jakuba Kruszewskiego pp.
7.00 + Helenę Kubajewską (od Różańca
Fatimskiego)
18.00 + Mariannę, Józefa, Andrzeja budzyńskich i zm. z rodziny Ludwikowskich i Budzyńskich.

1.

PIĄTEK 15 LUTEGO 2019
7.00 + Halinę Wojciechowską greg.15
7.00 + Jarosława Pieczkę pp.
7.00 + Konrada i Kazimierza Kłodos oraz
dziadków z obu stron.
18.00 + Janusza Młodawskiego i rodziców z obu stron.

2.

SOBOTA 16 LUTEGO 2019

4.

7.00 + Halinę Wojciechowską greg.16
7.00 + Genowefę Brodowską w 4r. śm.
7.00 +Franciszka w 1 r. śm., Jarosława
Trzasków, Barbarę Drapiewską.
18.00 + Zdzisława Godlewskiego i Witolda Mojek.
18.00 + Eugeniusza Michaluka pp.
NIEDZIELA 17 LUTEGO 2019
7.00 + Halinę Wojciechowską greg.17
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Juliana, Tadeusza, Halinę Drewnowskich, Tadeusza Sztenke, Mariana
Affek, dziadków Drewnowskich i Trzaskoma
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 INTRONIZACJA

3.

W dniu 16 lutego (sobota) zakończymy w naszej parafii wizytę duszpasterską. Dziękujemy parafianom, którzy zaprosili nas do swoich domów. Dziękujemy za wspólną modlitwę oraz ofiary złożone na dalszy
ciąg pracy przy parafii i na cmentarzu. Z powodu pracy lub też innych
przyczyn nie wszyscy mogli zaprosić księdza do swojego domu. Parafianie,
którzy
byli
nieobecni
w
czasie
kolędy,
a chcieliby księdza zaprosić, proszeni są o zgłaszanie się do zakrystii
lub kancelarii. Ta dodatkowa kolęda będzie właśnie w najbliższą sobotę 16 lutego od godz. 16.00.
W przyszłą niedzielę (17 lutego) będziemy gościć w naszej parafii
o. Marka, paulina, który pracuje na Ukrainie w Mariupolu, budując
tam kościół. Będzie głosił Boże Słowo, a po Mszach św. będzie zbierał ofiary na budowę tej świątyni.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej—nabyć ją można
w zakrystii.
Porządek kolędy będzie następujący:

11. lutego (poniedziałek)od godz. 16.00 ul. Modlińska 5, 7, 11, 13, 15
12 lutego (wtorek) od godz. 16.00 ul. Długa 4a i 8
13 lutego (środa) od godz. 16.00 ul. Daszyńskiego nz, Daszyńskiego
5,7,10,12,16
14 lutego (czwartek) od godz. 16.00 ul. Partyzantów 10, 16, Warszawska
3, 5, 5a
15 lutego (piątek) od godz. 16.00 ul. Chemików 6a, Spacerowa nz i blok
nr 1.
16 lutego (sobota) od godz. 9.00 ul. Jarzębinowa (nowe bloki)
od godz. 16.00 KOLĘDA DODATKOWA

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Stanisław Wrzosek, Henryka Płomińska, Sabina Woźniak
Wieczny odpoczynek...

