OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Dzisiaj o godz.15.30 odbędzie się w naszym kościele noworoczny koncert kolęd „Z kolędą przez świat„. W wykonaniu: p. Magdalena Tunkiewicz – sopran, p. Wojciech Bardowski – baryton, p. Adam Bardowski – klarnet. Usłyszymy
kolędy w z różnych państw. Jest to Koncert charytatywny –
„Pomoc dla Filipka” - to chłopiec chory na porażenie mózgowe - mieszkaniec naszego miasta. Rodzice mu zmarli. Wychowuje jego, oraz jego starszego brata – babcia. Teraz jest
dla nich remontowane mieszkanie. Na ten koncert zaprasza
komitet pomocy temu dziecku na czele z p. Burmistrzem,
oraz Ks. Proboszcz tutejszej parafii. Po koncercie przy wyjściu zbierane będą datki właśnie na pomoc dla Filipka. Gorą- MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA
co zapraszamy.
ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

2. W dniu 27 I (tj. w środę) zakończymy w naszej parafii NIELE BROŃ NAS W WALCE,
wizytę duszpasterską. Dziękujemy parafianom, którzy zapro- A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
sili nas do swoich domów. Dziękujemy za wspólną modlitwę, I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
za rzeczowe uwagi oraz za ofiary złożone na dalszy ciąg prac BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
w parafii i na cmentarzu.
Z powodu pracy lub też innych przyczyn nie wszyscy mo- POKORNIE PROSIMY A TY,
KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIEgli zaprosić księdza do swoich domów. Parafianie, którzy
SKIEGO, SZATANA I INNE
byli nieobecni w czasie kolędy, a chcieliby księdza zaprosić, ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUproszeni są o zgłaszanie się do zakrystii lub kancelarii. Ta BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
dodatkowa kolęda będzie w ostatnim dniu kolędy czyli wła- ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOśnie w najbliższą środę.
ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN
3. Porządek kolędy w tym tygodniu będzie następujący:
Pn. 25.01, g. 16.00 Słowackiego n. z. i blok 4, Warszawska 3,
5, 5a, Lotników 11
Wt. 26.01, g. 16.00 Legionów n. z., 15 i 18
Lotników 9
Śr. 26.01, g. 16.00 Legionów 5 i 8, Partyzantów 10,16, Chemików 6a, 2 i 4, Partyzantów 1, Sempołowskiej n. z., 15,17,
dodatkowa

Wiadomości Parafialne
III NIEDZIELA ZWYKŁA

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Nehemiasza. Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety
oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał
z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed
Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć;
a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa.
Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu,
które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na
oczach całego ludu – znajdował się bowiem wyżej niż
cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz
błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: «Amen! Amen!» Potem
oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą
ku ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud
rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy
pouczali lud, rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest
poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni
i nie płaczcie!» Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał
te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje,
poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma:
albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu.
A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest
waszą ostoją».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można
w zakrystii.
Parafia p.w. św. Michała
Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl

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

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
8 Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy
mądrości.
9 Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
10 Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
15 Niech znajdą uznanie przed Tobą †
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła
do Koryntian. Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało,
choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki
ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też
jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało:
czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni.
Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.

24 stycznia 2016r.
Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki.
Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami
i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja
zbadać dokładnie wszystko od pierwszych
chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu,
abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym
czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej
okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach,
wysławiany przez wszystkich. Przyszedł
również do Nazaretu, gdzie się wychował.
W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem
do synagogi i powstał, aby czytać. Podano
Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy
księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym
ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym
obwoływał rok łaski Pana». Zwinąwszy
księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły
się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne

NIEDZIELA 24. 01. 2016
7.00 + Jarosława Rowińskiego 24 greg.
8.30 + Antoniego i Zdzisława Magier w
1 r. śm.
10.00 + Zofię i Michała Jabłońskich,
Irenę i Jana Stępniewskich i dziadków z
obu stron.
11.30 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza, Irenę i Edwarda Rakowskich.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Hieronima Liwskiego i Władysława Bieńkowskich.

26 stycznia. Święci biskupi Tymoteusz i Tytus.

CZWATEK 28. 01. 2015
7.00 + Jarosława Rowińskiego 28 greg.
7.00 + Jana Moskwa p. p.
7.00 + Stanisława Rychlewskiego p. p.
18.00 + Henryka Dudkiewicza w 2 r. śm.
PIĄTEK 29. 01. 2016
7.00 + Jarosława Rowińskiego 29 greg.
7.00 + Edwarda Magier.
18.00 + Aleksandrę Tomczyk w 3 r. śm.
PONIEDZIAŁEK 25. 01. 2015
i zm. z rodz. Danisiewiczów.
7.00 + Jarosława Rowińskiego 25 greg. SOBOTA 30. 01. 2016
7.00 + Reginę i Mariana Ciskowskich. 7.00 + Jarosława Rowińskiego 30 greg.
(ostatnia)
7.00 + Józefa Myśliwca p. p.
18.00 + Janinę Krzyżanowską i Jadwigę 7.00 + Konrada Kłodos 7 r. śm.
7.00 + Wiesława Bartosiewicza w 18 r.
Dębską.
śm. i Józefa Drzazgowskiego.
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże
WTOREK 26. 01. 2015
błog. i potrzebne łaski dla Barbary i Je7.00 + Jarosława Rowińskiego 26 greg. rzego Biegaj w 40 r. ślubu.
7.00 + Mariannę Markiewicz p. p.
7.00 + Eugeniusza Poznar p. p.
NIEDZIELA 31. 01. 2016
7.00 + Jana Kurpiewskiego w 3 r. śm,
zm. z rodz. Kurpiewskich.
18.00 + Irenę w 6 r. śm., Jana Młynarskiego i Feliksa Frączyka, Włodzimie- 8.30 + Macieja i Henryka Prusaczyk.
10.00 + Karola Affek w 1 greg.
rza Góreckiego.
11.30 + Czesława Śliwę w 3 r. śm.
13.00 W int. parafian.
ŚRODA 27. 01. 2015
18.00 + Ryszarda Wiechowicza w 15 r.
7.00 + Jarosława Rowińskiego 27 greg. śm.
7.00 + Mariannę Rybak.
7.00 + Włodzimierza Telesińskiego p.
p.
18.00 Nowenna do MBNP.

W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
Śp. Halina Miklewicz
Wieczny odpoczynek…

Tymoteusz był wiernym i oddanym uczniem oraz współpracownikiem św. Pawła.
Św. Paweł nazywa go "najdroższym synem" (1 Kor 4, 17), "bratem" (1 Tes 3, 2),
"pomocnikiem" (Rz 16, 21), którego wspomina ze łzami w oczach (2 Tm 1, 4). Kiedy Apostoł Narodów zatrzymał się w czasie swojej drugiej podróży w miasteczku
Listra, nawrócił dwie Żydówki: kobietę imieniem Lois i jej córkę, Eunikę. Synem
tejże Euniki, a wnukiem Lois był św. Tymoteusz. Jego ojcem był zamożny Grek,
poganin, który jednak pozwolił babce i matce wychować Tymoteusza w wierze mojżeszowej. Tymoteusz był młodzieńcem wykształconym. Znał Pismo święte i często
się w nim rozczytywał. Wyróżniał się dobrymi obyczajami. Chrzest przyjął z rąk św.
Pawła. Dlatego słusznie Apostoł nazywał go swoim synem. Dla ułatwienia Tymoteuszowi pracy wśród rodaków św. Paweł poddał go obrzezaniu. Św. Paweł często
wysyłał Tymoteusza w trudnych i poufnych sprawach do poszczególnych gmin,
które założył, m.in. do Koryntu, Filippi i Tesalonik. Jego też wyznaczył na biskupa
Efezu, ówczesnej metropolii Małej Azji i stolicy rzymskiej prowincji. W czasie swoich podróży po Małej Azji,
Achai (Grecji) i do Jerozolimy św. Paweł zabierał ze sobą Tymoteusza do pomocy w posłudze apostolskiej. Święty uczeń dzielił także ze swoim mistrzem więzienie w Rzymie (Flp 2, 19-23). Dwa Pawłowe listy do Tymoteusza
znajdują się w kanonie ksiąg Nowego Testamentu. Paweł wydaje mu najpiękniejsze świadectwo i daje pouczenia,
jak ma rządzić Kościołem w Efezie. Według podania, kiedy św. Jan Apostoł przybył do Efezu, Tymoteusz oddał
się do jego dyspozycji. Kiedy zaś Apostoł został skazany na banicję na wyspę Patmos przez cesarza Domicjana,
Tymoteusz miał na nowo objąć biskupstwo w tym mieście. Tradycja głosi, że Tymoteusz miał ponieść śmierć
męczeńską za Trajana z rąk rozjuszonego tłumu pogańskiego, kiedy miał odwagę publicznie zaprotestować przeciwko krwawym igrzyskom. Tłum miał rzucić się na starca i tak go pobić, że ten niebawem wyzionął ducha. Martyrologium Rzymskie podaje jeszcze inną wersję, że biskup miał występować przeciwko czci pogańskiej bogini
Diany, która w Efezie miała swoje centralne sanktuarium. Możliwe, że obie przyczyny były powodem jego śmierci około roku 97. Dlatego do roku 1969 św. Tymoteusz odbierał chwałę jako męczennik. Ostatnia reforma liturgii
czci go jednak jako wyznawcę w przekonaniu, że ostatnie chwile życia Tymoteusz spędził nie jako męczennik,
mimo że w latach swojego pasterzowania wiele musiał wycierpieć dla sprawy Chrystusa. Tytus znany jest wyłącznie z listów św. Pawła. Pochodził z rodziny grecko-rzymskiej, zamieszkałej w okolicy Antiochii Syryjskiej. Stamtąd bowiem Apostoł zabrał go do Jerozolimy. Został ochrzczony przez św. Pawła przed soborem apostolskim w 49
r. Obok Tymoteusza i św. Łukasza Ewangelisty Tytus należał do najbliższych i najbardziej zaufanych uczniów św.
Pawła Apostoła. Towarzyszył mu w podróżach i na soborze apostolskim w Jerozolimie. Dowodem wyjątkowego
zaufania, jakim młodego człowieka darzył św. Paweł, były delikatne misje, jakie mu powierzał. Jego to właśnie
wysłał do Koryntu. Nie pozwolił go też obrzezać w przekonaniu, że jego praca apostolska będzie rozwijać się nie
wśród Żydów, ale wśród pogan. W swoich Listach Apostoł Narodów oddaje Tytusowi najwyższe pochwały. Jeden
list skierował wyłącznie do niego - tekst ten został włączony do kanonu Nowego Testamentu. Około roku 63 Paweł ustanowił Tytusa biskupem gminy chrześcijańskiej na Krecie. Tytus zmarł mając 94 lata. Według podania
miał ponieść śmierć męczeńską w mieście Gortyna na Krecie za panowania cesarza Domicjana (81-96). Od roku
1969 Kościół zachodni, rzymski, oddaje mu cześć jako wyznawcy. Jego śmiertelne szczątki złożono w miejscu
jego śmierci. Św. Andrzej z Jerozolimy, metropolita Krety (712-740), wygłosił ku czci św. Tytusa płomienne
kazanie, nazywając go fundatorem Kościoła na Krecie, jego pierwszym pasterzem, kolumną, bramą obronną
i ojcem wyspy. Po najeździe Saracenów na Kretę odnaleziono tylko relikwię jego głowy i umieszczono ją w relikwiarzu (823). W roku 1662 Wenecjanie zabrali ją do swego miasta i umieścili w bazylice św. Marka. Paweł VI
w ramach ducha ekumenicznego zbliżenia nakazał tę relikwię zwrócić Kościołowi prawosławnemu. Wśród wielkich uroczystości została przewieziona na Kretę (12 maja 1966 roku) i umieszczona w mieście Heraklion
(Iraklion).
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

