Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Błogosławiona Marcelina Darowska, zakonnica. Mar celina ur odziła
się 16 stycznia 1827 r. w Szulakach, w
rodzinie ziemiańskiej. W młodości
pracowała w majątku, a także uczyła
wiejskie dzieci. Często też odwiedzała
chorych. Od dzieciństwa myślała o
życiu zakonnym; jednak zgodnie z
wolą ojca w wieku 22 lat wyszła za
mąż za Karola Darowskiego. Wkrótce
urodziła syna i córkę. Obowiązki żony
i matki wypełniała wzorowo, nie pamiętając o sobie. Po trzech latach małżeństwa jej mąż zmarł nagle na tyfus,
w rok później zmarł ich maleńki synek. W celach leczniczych
wyjechała za granicę. W Rzymie w czasie modlitwy zrozumiała, że jest wezwana do stworzenia zgromadzenia o charakterze
wychowawczym. Jej ojcem duchowym był o. Hieronim Kajsiewicz. To on zapoznał ją z Józefą Karską, która także myślała o założeniu nowego zgromadzenia. Niestety, choroba córki
Marceliny zmusiła ją do powrotu na Podole. Podjęła tu pracę
społeczno-oświatową. Mając 27 lat związała się w Rzymie
prywatnymi ślubami ze zgromadzeniem tworzącym się wokół
o. Hieronima i Józefy Karskiej. W 1863 r., po śmierci Józefy,
została przełożoną nowej wspólnoty. Pius IX, błogosławiąc
temu dziełu, powiedział: "To zgromadzenie jest dla Polski". W
tym samym roku matka Marcelina przeniosła Zgromadzenie
Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny do
Jazłowca. Otworzyła tam zakład naukowo-wychowawczy dla
dziewcząt, który wkrótce stał się ośrodkiem polskości. Sercem
pracy Zgromadzenia miało być wychowywanie dzieci i młodzieży. Wprowadziła nowatorską wówczas zasadę indywidualizacji w nauczaniu. Starała się nie tylko uczyć, ale przede
wszystkim kształtować młode dziewczęta, aby mogły potem
stać się dojrzałymi kobietami, żonami i matkami, zaangażowanymi w sprawy narodu i Kościoła. Po kilku latach otwarto
kolejny zakład, w Jarosławiu. Z czasem powstały też placówki
w Niżnowie, Nowym Sączu i Słonimie. W 1907 r. Marcelina
wysłała siostry do nowego zakładu w Szymanowie, niedaleko
Warszawy. Obecnie w Szymanowie znajduje się dom generalny zgromadzenia. Marcelina zmarła 5 stycznia 1911 r. w Jazłowcu. Pozostawiła po sobie 144 tomy maszynopisów; stworzyła polską terminologię mistyczno-ascetyczną. Beatyfikował
ją św. Jan Paweł II w Rzymie 6 października 1996 r.
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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 Mądrości Syracha. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego
ludu. otwiera usta na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą. Wtedy
przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co
mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i
rzekł: W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu
obejmij dziedzictwo. Przed wiekami, na
samym początku mnie stworzył i już nigdy
istnieć nie przestanę. W świętym przybytku,
w Jego obecności, zaczęłam pełnić służbę i
przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. Oto słowo
Boże.
DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła
do Efezjan. Niech będzie błogosławiony
Bóg i ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; on napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich
– w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas
przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale
majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w
Umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o
waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości
względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w
moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ojciec
chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego.
Niech da wam światłe oczy serca, byście
wiedzieli, czym jest nadzieja, do której on
wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Na
początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo. ono było na początku
u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez
Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością
ludzi, a światłość w ciemności świeci i
ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na
imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością,
lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która
oświeca każdego człowieka, gdy na świat
przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat
stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie
przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je
przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli
męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo
stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I
oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od ojca, pełen łaski i
prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno
woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej
ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o
Nim pouczył. Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 5 Stycznia 2020
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃCA.
8.30 + Reginę Nowak – greg. 5.
10.00 + Alfredę, Anastazego Affek,
Hannę Arbaszewską.
11.30 + Bartosza Żukowskiego w 11 r.
śm., Stanisława, Paulinę Zielskich,
Sławomira Woźniaka.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Józefa Nowaka – greg. 5.
PONIEDZIAŁEK 6 Stycznia 2020
7.00 + Reginę Nowak – greg. 6.
8.30 + Janinę, Ignacego, Antoniego,
Reginę, Jana, Zuzannę Gorajskich.
10.00 + Feliksa, Mariannę Stryjewskich oraz zm. z rodziny.
11.30 + Stanisława, Irenę, Jerzego,
Włodzimierza, Edwarda Rakowskich.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Józefa Nowaka – greg. 6.
WTOREK 7 Stycznia 2020
7.00 + Reginę Nowak – greg. 7
7.00 + Józefa Nowaka – greg. 7
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego.
18.00 + Stanisława Sosińskiego w 25
r. śm. i zm. z rodziny Sosińskich i
Oleksiaków.
ŚRODA 8 Stycznia 2020
7.00 + Reginę Nowak – greg. 8.
7.00 + Józefa Nowaka – greg. 8.
7.00 + Bogdana Przybysza.
18.00 NOWENNA DO MBNP
CZWARTEK 9 Stycznia 2020

7.00 + Reginę Nowak – greg. 9.
7.00 + Józefa Nowaka – greg. 9.
7.00 + Rafała Niedźwiedzia.
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże
błog. i łaski dla Magdaleny.
PIĄTEK 10 Stycznia 2020
7.00 + Reginę Nowak – greg. 10.
7.00 + Józefa Nowaka – greg. 10.
7.00 + Klementynę, Danutę, Bronisława Śniadych, Monikę, Stefanię, Józefa, Stefana Bziuków, Lucynę, Zenona
Skubińskich, Barbarę, Kazimierza
Mikulskich.
18.00 + Wiesława Sitka w 2 r. śm.
SOBOTA 11 Stycznia 2020
7.00 + Reginę Nowak – greg. 11.
7.00 + Józefa Nowaka – greg. 11.
7.00 + Mariannę, Teofila Grzybów i
zm. z rodziny Grzybów, Wiśniewskich oraz Władysławę Wiśniewską.
18.00 + Czesławę Karpińską w 2 r.
śm.
NIEDZIELA 12 Stycznia 2020
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO.
8.30 + Reginę Nowak – greg. 12.
10.00 Dziękczynna z prośbą o Boże
błog. i potrzebne łaski dla Adriany i
Marka Mośkiewiczów i ich dzieci.
11.30 + Henryka Dutkiewicza.
13.00 ZA PARAFIAN
16.00 + Kacpra Zagozdona (od pielgrzymów z parafii Zagłoba).
18.00 + Józefa Nowaka – greg. 12.
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5 . I . 2019 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś I Niedziela miesiąca – o godz. 17.30 nabożeństwo adoracyjne.
Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Poświęcenie
kadzidła i kredy podczas Mszy św. Jutro obecność na Mszy św. jest
obowiązkowa. 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. Zwracam się
z gorącą prośbą o to finansowe wsparcie dla sióstr, które przeprowadzają remont swojego domu i każdy grosz się im przyda. Zaś ofiary,
które tego dnia złożymy na tacę, przeznaczone będą na misje.
Ponieważ jutro przypada Uroczystość Trzech Króli – to Msza św.
wspólna za zmarłych zostaje przeniesiona na poniedziałek 13 stycznia.
Za tydzień niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Narodzenia Pańskiego.
W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 będzie Msza św. dla dzieci kl. III,
przygotowujących się do I Komunii Św. Dzieci przychodzą z rodzicami, obecność obowiązkowa.
W dniach od 9 do 15 lutego jest organizowany wyjazd dla dzieci i
młodzieży. Szczegółowe informacje i zapisy tylko u ks. Roberta.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii. Zostało jeszcze 16 egz. tyg. Idziemy, w którym jest kalendarz
ścienny i śpiewnik z kolędami – cena 5 zł. Bardzo serdecznie prosimy
o zakupienie, tak by żaden numer nie został.
Chór parafialny Fides et Cantus oraz zespół Konfitura serdecznie zapraszają na wspólne kolędowanie w niedzielę 19 stycznia o godz.
16:00.
W kolędzie będzie nam pomagał ks. Paweł, który pracuje na Ukrainie,
a na ten czas przybył do nas. Porządek kolędy będzie następujący:

7 stycznia (wtorek) od godz. 16.00 – ul. Magistracka, Sobieskiego, Przejazd.
8 stycznia (środa) od godz. 16.00 – ul. Lotników (bez bloków), Kościuszki,
Sukienna 43 i 24a (nowy blok), Zdobywców Kosmosu, Wybickiego.
9 stycznia (czwartek) od godz. 16.00 – ul. Lotników 11 i 9 (1-60).
10 stycznia (piątek) od godz. 16.00 – ul. Lotników 7 i 9 (61-120).
11 stycznia (sobota) od godz. 9.00 – ul. Boh. Modlina n.z., 77, 79.
od godz. 16.00 – ul. Boh. Modlina 67, 69, 71, Sempołowskiej.
13 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00 – ul. Boh. Modlina 20 i 22 (1-50).
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Mirosław Gawryłowicz, Maria Woźniak, Andrzej Marjański,
Janina Zdańska W ieczny odpoczynek...

