Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Święty Jan Damasceński, prezbiter
i doktor Kościoła. J an ur odził się
ok. 675 r. w Damaszku (Syria) w
chrześcijańskiej rodzinie arabskiej.
Był synem ostatniego namiestnika
miasta. Jego ojciec Sarbun-ibnMansur pełnił na dworze kalifa urząd
logothety, czyli cywilnego szefa
ludności chrześcijańskiej, którą zastali Arabowie po zajęciu Syrii, a
którą chwilowo tolerowali. Dzięki
tak wysokiemu stanowisku ojca Jan
miał dostęp do wszystkich szkół. W domu rodzinnym wychowywał się pod okiem mnicha, chrześcijanina z Italii, którego
ojciec kupił jako niewolnika od Saracenów i wybrał na nauczyciela. Kiedy Jan doszedł do pełni lat, zastępował ojca w
jego funkcji. Około roku 700 opuścił wraz ze swoim przybranym bratem, Kosmasem z Majumy, Damaszek, a spragniony
życia doskonalszego wstąpił do klasztoru św. Saby nieopodal
Jerozolimy. Tu niebawem patriarcha Jan V wyświęcił go na
kapłana. Kościołowi służył ogromną wiedzą i wymową. Przez
długie lata był doradcą patriarchy. W sporze z obrazoburcami
wystąpił w obronie obrazów. Napisał nawet osobną rozprawę
w ich obronie: Rozważania apologetyczne przeciwko tym,
którzy odrzucają cześć świętych obrazów. Odwiedzał poszczególne kościoły i klasztory, by stworzyć przeciwko cesarzowi
(będącemu obrazoburcą) wspólny, obronny front. W tym czasie napisał drugie dzieło o wierze chrześcijańskiej, które przyniosło mu największą sławę. W ykład wiary prawdziwej był
pierwszym systematycznym wykładem dogmatyki. Wywarł on
ogromny wpływ na dalszy rozwój teologii i stał się podręcznikiem dogmatyki na wiele stuleci. Jest to jedno z najważniejszych pism chrześcijańskiej starożytności. Zawsze cieszyło się
ogromnym autorytetem, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Dzieło to ma charakter encyklopedyczny, cytuje zarówno Pismo Święte, jak i Ojców Kościoła, dlatego jest skarbnicą tradycji, która stała się wzorem dla średniowiecznej scholastyki na Zachodzie. Zmarł w klasztorze św. Saby prawdopodobnie ok. 750 r. Relikwie tu umieszczone doznawały wielkiej
czci. Celę, którą św. Jan zamieszkiwał, zamieniono na kaplicę.
Do relikwii i do tej kaplicy szły liczne pielgrzymki, podążające do Jerozolimy. Około roku 1400 relikwie Świętego przeniesiono do Konstantynopola. Zapewne uległy zniszczeniu po
zajęciu miasta przez Turków w 1453 roku.
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PIERWSZE CZYTANIE

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)
KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na
końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej
stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody
do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i
rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę
Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech
nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli
Jego ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z
Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem».
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i
sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe
miecze przekują na lemiesze, a swoje
włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się
więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie,
domu Jakuba, postępujmy w światłości
Pańskiej! Oto słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu.
Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas
niż wtedy, gdy uwierzyliśmy.
Noc się posunęła, a przybliżył się dzień.
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odrzućmy więc uczynki ciemności, a
przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w
hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i
wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. ale
przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało,
dogadzając żądzom. Oto słowo Boże.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak było za dni Noego, tak będzie z
przyjściem Syna Człowieczego. albowiem jak w czasie przed potopem jedli i
pili, żenili się i za mąż wydawali aż do
dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie
spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie
z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie
wzięty, drugi zostawiony. dwie będą
mleć na żarnach: jedna będzie wzięta,
druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. a to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o
jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na
pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy
bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się
nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 1 Grudnia 2019
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO
RÓŻAŃCA.
8.30 + Elżbietę Piaskowską – greg.
1.
10.00 + Barbarę Sawicką w 1 r.
śm.
11.30 + Andrzeja Malinowskiego,
Józefę, Stefana Dąbrowskich.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Genowefę Wodarek, Marię Garbowską.
PONIEDZIAŁEK 2 Grudnia 2019
6.30 + Elżbietę Piaskowską – greg.
2.
6.30 + Wacława Rynkuna w 11 r.
śm.
6.30 + Jana, Martę Kowalików i
zm. rodziców.
18.00 ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
WTOREK 3 Grudnia 2019
6.30 + Elżbietę Piaskowską – greg.
3.
6.30 + Alinę, Ewę, Kazimierza
Wardaków.
6.30 + Jana Lewandowskiego w 7
r. śm.
18.00 O potrzebne łaski i Boże
błog. dla Sandry w 9 r. urodzin.
ŚRODA 4 Grudnia 2019
6.30 + Elżbietę Piaskowską – greg.
4.
6.30 + Bogdana Przybysza.
6.30 + Sabinę Sitek w 20 r. śm.
18.00 NOWENNA DO MBNP.

CZWARTEK 5 Grudnia 2019
6.30 + Elżbietę Piaskowską – greg.
5.
6.30 + Krzysztofa Szachnowskiego
w 5 r. śm.
6.30 + Halinę Kłos w 5 r. śm.
18.00 + Lucynę Fonder i zmarłych
rodziców z obu stron.
PIĄTEK 6 Grudnia 2019
6.30 + Elżbietę Piaskowską – greg.
6.
6.30 + Mariannę Sikora pp.
6.30 + Wiktora Grondkowskiego
pp.
18.00 + Krystynę, Wiesława Borowych.
SOBOTA 7 Grudnia 2019
6.30 + Elżbietę Piaskowską – greg.
7.
6.30 + Czesława Jerzego Wiewiórę
pp.
6.30 + Elżbietę Piaskowską.
18.00 + Alfonsa Zawadzkiego w 31
r. śm.
NIEDZIELA 8 Grudnia 2019
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA
FATIMSKIEGO.
8.30 + Elżbietę Piaskowską – greg.
8.
10.00 + Zofię Jastrzębską i zm. z
rodziny.
11.30 + Jarosława Wójcikowskiego w 8 r. śm.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Wiesława Sitka.

1 . 12 . 2019 - 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.
Jutro ( poniedziałek ) będzie Msza św. zbiorowa za zmarłych. Intencje możemy składać w
zakrystii ; a ich wyczytywanie rozpoczniemy o godz.17.45.
3.
W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Spowiedź w piątek rano przed Mszą św.
a po południu od godz. 17.30. W I sobotę miesiąca od godz. 9.00 księża udadzą się z posługą
sakramentalną do osób chorych i samotnych.
4.
W przyszłą niedziele ( 8 grudnia ) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP a zarazem I
Niedziela Adwentu. W tę niedzielę ( 8 grudnia ) rozpoczniemy w naszej parafii dni dorocznej
adoracji Najśw. Sakram – połączone z Rekolekcjami Adwentowymi. Trwać one będą do wtorku włącznie. W niedzielę porządek Mszy św. niedzielny, a w poniedziałek i wtorek 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 poniedziałek i wtorek. Ostatniego dnia rekolekcji ofiary na tacę będzie
zbierał Rekolekcjonista; będą one przeznaczone na potrzeby zakonu w którym pracuje.
5.
W przyszłą niedzielę będą zbierane do puszek ofiary na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
6.
W przyszłą niedzielę ministranci rozpoczną rozprowadzanie sianka na stół wigilijny.
7.
W sobotę będzie spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci szkolnych o godz. 10.00. Zapraszamy do miłej zabawy i modlitwy.
8.
Można nabywać u p. Organisty opłatki wigilijne.
9.
Chór parafialny „Fides et Cantus” zaprasza do dołączenia wszystkich, lubiących śpiewać.
Próby chóru odbywają się we wtorki, w godz. 19.00 – 21.00 w salce pod kancelarią parafialną.
Aktualnie chór przygotowuje repertuar kolędowy.
10.
Zachęcamy
do
czytania
prasy
katolickiej
–
nabyć
ją
można
w zakrystii.
11.
Przebieg kolędy w tym tygodniu będzie następujący :
PONIEDZIAŁEK ( 2 GRUDNIA) g. 16.00 – ul. Modlińska 1a, Partyzantów 10, Słowackiego
(cała).
WTOREK ( 3 GRUDNIA ) g.16.00 – ul. Modlińska 1, Partyzantów (nz), 16, Piaskowa
ŚRODA ( 4 GRUDNIA ) g. 16.00 – Modlińska ( nz ), 2, 3, 4, 5, 7, 11, Legionów 15
CZWARTEK ( 5 GRUDNIA ) g. 16.00 – Modlińska 8, 10, 13, 15, Legionów 9,18
PIĄTEK ( 6 GRUDNIA ) g. 16.00 – ul. Legionów ( nz ), 5, 8
SOBOTA ( 7 GRUDNIAA ) g. 16.00 – ul. Mazowiecka 4, 6, 7
ŚRODA ( 11 GRUDNIA) g. 16.00 – ul. Mazowiecka 2, 3, 8
CZWARTEK ( 12 GRUDNIA ) g. 16.00 – ul. Warszawska 23, Modlińska 12, Okrzei 2 (nowy
blok), Warszawska 13
PIĄTEK ( 13 GRUDNIA ) g. 16.00 – ul. Warszawska (bez bloków), Warszawska 8,10,12,18, 35,
Mazowiecka 17
SOBOTA ( 14 GRUDNIA ) g. 9.00 – ul. Warszawska 11,17, 19, g.16.00 – ul. Warszawska 21,27
PONIEDZIAŁEK ( 16 GRUDNIA ) g. 16.00 – ul. Warszawska 15
1.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Wanda Witkowska, Jadwiga Halibruda, Marianna Sikora
Wieczny odpoczynek...

