OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W środę Wigilia Narodzenia Pańskiego. W tym dniu nie będzie Mszy św.
o godz.18.00. Kancelaria w tym dniu będzie NIECZYNNA. Wszystkie sprawy kancelaryjne prosimy załatwić do wtorku włącznie.
2. Dziś po Mszach św. ministranci rozprowadzają sianko na stół wigilijny. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na fundusz ministrancki.
3. Uroczyste świętowanie Narodzenia Pańskiego rozpoczniemy pasterką, czyli Mszą św.
odprawianą o północy. W Uroczystość Narodzenia Pańskiego Msze św. będą
o odz.8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00 (nie będzie Mszy św. o godz.7.00) Podczas Mszy
św. o godz.13.00 będzie udzielany Sakrament Chrztu św.
4. W piątek, 26 grudnia Święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. w tym
dniu wg. porządku niedzielnego. Ofiary składane tego dnia na tacę, przeznaczone są na
budowę nowych świątyń w naszej diecezji. Tego dnia można spożywać pokarmy mięsne.
Księża biskupi udzielili dyspensy na terenie całej Polski.
5. W zeszłą niedzielę z ofiar składanych na remont naszego kościoła zebraliśmy 5.152 zł.
Bardzo serdecznie wam dziękujemy.
6. Opłatki do nabycia są u p. Organisty, a świece „CARITAS” w sklepiku bractwa Św. Alberta.
7. Organizujemy pielgrzymkę do Hiszpanii i Francji, w dniach 10 – 17 września,
(włącznie 8 dni). Zwiedzać będziemy: BARCELONA, KSIĘSTWO ANDORY, LOURDES, LA SALETTE, AVIGNION, CARCASSONE, MONTSERRAT. Koszt wyjazdu
3.320 zł., od osoby + 40 Euro. Zapisy wraz z zaliczką prowadzone są w zakrystii lub
w kancelarii do 30 stycznia 2015 r. Bliższe informacje u ks. Proboszcza.
8. Tygodniki katolickie (numery świąteczne, wraz z dodatkami) są do nabycia w zakrystii.
9. Odwiedziny duszpasterskie naszych Parafian, czyli kolędę rozpoczniemy od dnia 27
grudnia, a nie jak podawaliśmy wcześniej 29. Porządek będzie podawany w ogłoszeniach
i zamieszczany w wiadomościach parafialnych. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone będą na remont naszego kościoła.
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Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim

Wiadomości Parafialne
IV NIEDZIELA ADWENTU

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

Boh. Modlina 67,
Inżynierska 5,7
Boh. Modlina 24 (61100)

Parafia p.w. św. Michała
Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
Papież Franciszek skończył 78 lat. Urodził się 17 grudnia 1936 r. kancelaria@ndmswmichal.pl
w Buenos Aires, jako jedno z pięciorga dzieci w rodzinie włoskiego imigranta – pracownika kolei. Z wykształcenia jest technikiem chemikiem. 13 grudnia 1969 r. przyjął święcenia kapłańskie, po czym kontynuował studia
KONTO BANKOWE PARAFII
w Hiszpanii i tam 22 kwietnia 1973 r. złożył śluby wieczyste w swym zakonie. Franciszek jest pierwszym jezuitą na Tronie Piotrowym, a zarazem BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001
pierwszym papieżem-zakonnikiem od ponad półtora stulecia.

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Drugiej Księgi Samuela. Gdy Król
Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł
król do proroka Natana: "Spójrz, ja mieszkam
w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka
w namiocie". Natan powiedział do króla: "Uczyń
wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest
z tobą". Lecz tej samej nocy skierował Pan do
Natana następujące słowa: "Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: «Czy ty
zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię
z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad
ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą
wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę
największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce
mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam,
i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go
już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim,
obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje
dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz
obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie
potomka twojego, który wyjdzie z twoich
wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę
mu Ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną
dom twój i twoje królestwo będzie trwać na
wieki»".
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
Na wieki będę sławił łaski Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: "Na wieki ugruntowana jest łaska",
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
"Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia".
On będzie wołał do Mnie: "Ty jesteś moim Ojcem,
moim Bogiem, opoką mego zbawienia".
Na wieki zachowam dla niego łaskę
i trwałe będzie moje z nim przymierze.

21 grudnia 2014r.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia: Temu, który ma moc utwierdzić
was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem
Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak
ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz
odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa
wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez
Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki
wieków. Amen.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja
Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według twego słowa.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według św. Łukasza.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei,
zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej
mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej
i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan
z Tobą". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz
anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie
On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida.
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki,
a Jego panowaniu nie będzie końca". Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro
nie znam męża?" Anioł Jej odpowiedział: "Duch
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego
osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi,
będzie nazwane Synem Bożym. A oto również
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości
syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która
uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma
nic niemożliwego". Na to rzekła Maryja: "Oto ja,
służebnica Pańska, niech mi się stanie według
twego słowa". Wtedy odszedł od Niej anioł.
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 21.12.2014
7.00 + Reginę Zielińską greg. 20
7.00 + Halinę Kłos
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Helenę i Stanisława Grądzkich i Marię Ellerby
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Tadeusza Mańkowskiego w 6 r. śm.
PONIEDZIAŁEK 22.12.2014
6.30 + Reginę Zielińską greg. 21
6.30 + Wiktorię Fajfer
6.30 W pewnej intencji
6.30 + Alinę Biernacką
18.00 + Stanisława i Stefanię Sienkiel, Danutę Tokarską
18.00 + Zofię w 5 r. śm., Stanisława w 20 r. śm. Stasiorek
WTOREK 23.12.2014
6.30 + Reginę Zielińską greg. 22
6.30 + Albertynę Bojczewską w 18 r. śm.
6.30 +Adama ojca, Adama dziadka i Adama brata z rodz.
Rodzkich
6.30 O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Beaty Marii i Pawła Krajewskich
18.00 + Romana, Jacka i Bogdana Oszczewskich
18.00 + Leonarda (m) Szulc w 2 r. śm.
ŚRODA 24.12.2014
6.30 + Reginę Zielińską greg.23
6.30 + Wacławę i Tadeusza Wiernickich, Genowefę
i Wojciecha Marciniak, Wandę Szarow i Mariannę Grzelak
6.30 + Ewę i Szczepana Matczak, ich dzieci i wnuki
6.30 + Stanisława (m) Krawczaka w 38 r. śm.
CZWATEK 25.12.2014
0.00 ZA PARAFIAN
8.30 + Reginę Zielińską greg. 24
10.00 Dziękczynno-błagalna w 50 r. ślubu Jadwigi i Andrzeja
Wójcikowskich
11.30 + Piotra Bieleckiego w 6 r. śm.
13.00 W intencji dzieci i ich rodzin - chrzty
18.00 + Hannę Tobolczyk
PIĄTEK 26.12.2014
7.00 + Reginę Zielińską greg. 25
8.30 + Kazimierza Browarskiego i zm. z rodz.
10.00 + Szczepana Polesiak i za zm. rodziców
11.30 + Janinę, Franciszka, Zofię i Jana Olkowskich, Feliksę,
Zygmunta, Marię i Zenona Grikin, zm. z rodz. Olkowskich,
Grikin i Simonaić
13.00 + Stanisławę w 4 r. śm., Aleksandra i Alinę Biernackich
18.00 + Ryszarda Srebnickiego
SOBOTA 27.12.2014
7.00 + Reginę Zielińską greg. 26
7.00 + Sławomira Siwek w 20 r. śm., zm. z rodz. Ryplewskich
i Siwków
7.00 Dziękczynno-błagalna za Elżbietę i Wojciecha
Marwszczewskich w 40 r. ślubu
7.00 Dziękczynno-błagalna za Jadwigę i Andrzeja Marzec
w 25 r. ślubu.
18.00 + Helenę Tarwacką w 1 r.śm.
NIEDZIELA 28.12.2014
7.00 + Halinę, Danutę, Adama, Lucjana Rudy, Klementynę,
Tadeusza, Zenona i cr. Zielskich
8.30 + Reginę Zielińską greg. 27
10.00 + Bolesława, Zofię, Juliusza i Arkadiusza Gromadka
11.30 + Edwarda, Zofię i Piotra Liwskich
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Danutę Tokarską, Stanisława i Stefanie Sienkiel,
cr. Drąckowskich i Wójtowiczów

Ochrzczeni:
1. Karol Krzysztof Śmigrodzki

Wybrane myśli z…

W rozważaniu poprzedzającym modlitwę „A nioł Pański” Ojciec Święty wskazał, że Adwent jako oczekiwanie Pana
należy przeżywać z radością. Ludzkie
serce pragnie radości, a radość, do której
przeżywania i świadczenia powołany jest
chrześcijanin, pochodzi z bliskości Boga,
z Jego obecności w naszym życiu.
Dodał, że wszyscy ochrzczeni są powołani do przyjmowania nieustannie na nowo obecności Boga wśród nas i pomagania innym, aby ją dostrzegli lub odkryli
na nowo, jeśli o niej zapomnieli. „Jest to
piękna misja, podobna do misji Jana
Chrzciciela: ukierunkowywanie ludzi na
Chrystusa - a nie na siebie! - bo On jest
celem, do którego dąży ludzkie serce,
kiedy szuka radości i szczęścia”.

Por. http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x84763/jezus-przyszedl-aby-przyniesc-radosc/

„W yobraźmy sobie, że znika każdy
mężczyzna i każda kobieta w Stanach
Zjednoczonych, a jeszcze nie będzie to liczba
400 mln poczętych dzieci zabitych od czasu,
gdy 35 lat temu rząd chiński przystąpił do
wdrażania w praktyce polityki jednego
dziecka” – napisał amerykański obrońca
życia, przewodniczący amerykańskiego
Instytutu Badań Ludnościowych (PRI)
Steven Mosher. Wyraził on ubolewanie,
że w kilkudziesięciu krajach ciągle jeszcze
zmniejsza się niebezpiecznie płodność
kobiet, a w umysłach ludzi i w konkr etnych decyzjach utrzymuje się mit o przeludnieniu świata, wzmaga się natomiast polityka
publiczna lekceważenia i pomniejszania
wartości życia ludzkiego.
Por. http://ekai.pl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x84834/w-ciagu-lat-w-chinach-zabito-okmln-poczetych-dzieci/

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Jerzy Niedośpiak
Wieczny odpoczynek…

24 grudnia. Święci Adam i Ewa, pierwsi rodzice
Adam był pierwszym człowiekiem, praojcem ludzkości. Imię
"Adam" wywodzi się od słowa hebrajskiego Adamah. Według relacji
biblijnej o stworzeniu, Bóg ulepił Adama "z prochu ziemi i tchnął
w jego nozdrza tchnienie życia" (Rdz 2, 7), czyli ducha. Ukształtował go na swój "obraz i podobieństwo" (Rdz 1, 26; 5, 1). Z Ewą, swą
niewiastą, Adam cieszył się rajem – pełnią szczęścia. Po grzechu
pierworodnym stracił szczególną i wyjątkową więź z Bogiem.
Musiał pracować i w pocie czoła zdobywać chleb powszedni. Był
pierwszym rolnikiem. Będąc ojcem ziemskim, jest figurą Chrystusa,
od którego pochodzimy według ducha. Ewa to pierwsza kobieta, pramatka, małżonka
Adama. Jej imię oznacza "matka", jak to tłumaczy Pismo Święte: "bo stała się matką
wszystkich żyjących". Opis stworzenia jej "z żebra Adama" podkreśla tożsamość człowieczeństwa kobiety i mężczyzny. Zwiedziona przez szatana, popełniła grzech, powodując
nieszczęście duchowe i egzystencjalne. Grzech i kara nie przekreśliły zawartego w błogosławieństwie Bożym daru przekazywania życia, choć sprowadziły cierpienia i trudy.
Ewa urodziła Kaina, Abla, Seta i innych. Ewa jest figurą Maryi, przez którą przyszło na
świat zbawienie. Z opisów biblijnych wynika, że pierwsi ludzie po stworzeniu byli święci.
Ich ciała miały nie podlegać cierpieniom ani śmierci. Ich rozum był światły, a wola skłonna
do dobrego. Byli szczęśliwi. Ich stan, jak też miejsce przebywania, Biblia nazywa
"ogrodem". Aby jednak te wszystkie dary nie były bez żadnej zasługi ze strony człowieka,
Pan Bóg wystawił go na bliżej nam nieznaną próbę, którą Biblia w sposób obrazowy przedstawia jako zakaz spożywania owocu z drzewa zakazanego. Pierwsi rodzice, za namową
szatana, nie wypełnili polecenia Bożego, dlatego utracili wszystkie przywileje otrzymane
w raju. Pan Bóg w swoim miłosierdziu zapowiedział jednak Zbawiciela świata, który
wyjdzie z rodzaju ludzkiego i pokona szatana: przywróci zakłócony przez grzech pierworodny ład – ludziom da zbawienie, a Panu Bogu pełne wynagrodzenie. Po wypędzeniu
z Edenu pierwsi rodzice postanowili pokutować, aby Pana Boga przebłagać za swój grzech.
Powszechne jest przekonanie, że Adam i Ewa pokutą zadośćuczynili Bogu w tej mierze,
w jakiej byli zdolni to uczynić. Zbawiciel zaś, Syn Boży, tak obficie zadośćuczynił za winę
naszych prarodziców i tak wiele nam przyniósł dobra, że Kościół ma odwagę śpiewać
w liturgii Wigilii Paschalnej: O szczęśliwa wino Adama! Ikony greckie oraz obrazy łacińskie, kiedy przedstawiają tajemnicę zstąpienia Chrystusa do otchłani, niemal z reguły na
pierwszym miejscu przedstawiają Adama i Ewę, wyprowadzanych przez Chrystusa
z piekieł i prowadzonych do nieba. W niektórych ikonach wschodnich Chrystus wprost
trzyma za ręce naszych prarodziców.
Por. http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

