Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Wszystkim Parafianom, Gościom i Przyjaciołom naszego Kościoła na uroczyste świętowanie Narodzenia Pańskiego przekazujemy życzenia : Niech was ogarnie uczucie
radości, miłości i szczęścia, rozlewając się obfitością Łask, które nowo Narodzone
Dziecię wniesie w życie wasze i waszych rodzin. Niech składany u żłóbka pokłon wprowadzi w was poczucie bezpieczeństwa i pokoju ,dając siłę do realizacji marzeń, którymi
warto się dzielić , i nadziei, bez której nie da się żyć.
1. Dziś Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św. o godz. 8.30. ,10.00 , 11.30. ,
13.00 i 18.00 ( nie będzie Mszy św. o godz.7.00 )
2. Jutro Święto Św. Szczepana, męczennika. Msze św wg. porządku niedzielnego.
Ofiary składane na tacę tego dnia będą przeznaczone na budowę nowych świątyń w
naszej Diecezji.
3. W piątek 30 grudnia- Święto Św. Rodziny – Jezusa ,Maryi i Józefa. Msze św. o
godz. 7.00 i 18.00
4. W sobotę ostatni dzień Roku Pańskiego 2016. O godz. 18.00 zostanie odprawiona
Msza św. dziękczynna, podczas której Ks. Proboszcz złoży sprawozdanie na zakończenie roku. Po Mszy św. nabożeństwo dziękczynno – błagalne.
5. Przyszłą niedzielą – 1 stycznia ,Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,
rozpoczniemy Rok Pański 2017.Jest to zarazem I niedziela miesiąca, o godz.17.30
zapraszamy na nabożeństwo adoracyjne.
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii. Są to numery
świąteczne, a więc ich cena jest wyższa niż zwykle.
Dziękujemy za życzenia przesłane za naszym pośrednictwem całej naszej wspólnocie
parafialnej. Życzenia nadesłali :
•Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego p. Jacek Kowalski i Przewodniczący
Rady Miasta p. Krzysztof Bisialski
•Siostra Generalna Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny wraz z Przełożoną Prowincjalną.
•Rektor i Alumni Seminarium Duchownego naszej Diecezji
•Dyrektor, nauczyciele, pracownicy, uczniowie Szkoły Podstawowej nr.5
•Gimnazjum nr.1 im. Jana Pawła II
•Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska polskiego
•Zespół Szkół Zawodowych nr.1.
•Zespół Szkół nr.2.
•Zespół Placówek Edukacyjnych
•Dzieci, Dyrekcja i Pracownicy Publicznego Przedszkola nr.1
•Dyrektor i Pracownicy Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
•Komenda Policji Powiatowej w Nowym Dworze Mazowieckim
•Wspólnota Niepełnosprawnych
•Dyrekcja i Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
•Dyrektor i Pracownicy Nowodworskiego Ośrodka Kultury
•Zarząd i Pracownicy Zakładu Energetyki Cieplnej
•Zarząd i Pracownicy Banku Spółdzielczego
•Zarząd Osiedla nr.1
•Zarząd Osiedla nr.3
•Zarząd Osiedla nr.4
•Zarząd osiedla nr.5
•Kierownictwo, pracownicy i dzieci z Ogniska, oraz młodzież z warsztatów Terapii
zajęciowej
•Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału w Nowym
Dworze Mazowieckim
•Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek
•Skauci Europy z 1 i 2 Gromady Nowodworskiej
•Caritas Diecezji warszawsko – Praskiej
•Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
•Spółdzielnia Mieszkaniowo – Lokatorsko – Własnościowa ”Dążność”
•Seminarium Misyjne – Redemptoris Mater w Warszawie
•Oraz inne osoby prywatne
Za przesłane życzenia świąteczne i noworoczne serdecznie dziękujemy
Słowa serdecznej wdzięczności kierujemy do tych, którzy pracowali w Kościele przy
szopce, sprzątaniu i świątecznej dekoracji świątyni. Dziękujemy s. Scholastyce, Służbie Liturgicznej, p. Jankowi ,p. Organiście ,chórowi „ Soli Deo „
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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. 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: O jak
są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna
radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie,
który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął
królować». Głos! Twoi strażnicy podnoszą
głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo
oglądają na własne oczy powrót Pana na
Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem,
wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i wierność swoją *
dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie, i grajcie.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy dźwięku rogu, *
na oczach Pana i Króla się radujcie.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych
dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to
ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez
Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który
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jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego
istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On
o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. Do którego bowiem
z aniołów powiedział kiedykolwiek: «Ty jesteś
moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?» I znowu:
«Ja będę Mu Ojcem, a On będzie mi synem».
Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na
świat, powie: «Niech Mu oddają pokłon wszyscy
aniołowie Boży».
Oto Słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu,
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.
Alleluja, alleluja, alleluja.
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, co się stało. W
Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 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. Słowo stało się
ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Oto słowo Pańskie.

Kartki z kalendarza liturgicznego
NIEDZIELA NARODZENIE PAŃSKIE 25.12.2016

18.00 + NOWENNA DO MBNP

0.00 PASTERKA ZA PARAFIAN
8.30 + Stanisława Zofie Jastrzębskich, Helenę i Włady-

CZWARTEK 29.12.2016

sława Sobotka

7.00 + Wiktorię Piórkowską 29 greg.

10.00 + Dariusza, Stanisławę Waleriana Dubiło, Ja-

7.00 + Zbigniewa Podlaskiego w 8 r. śm.

dwigę i Jana Daniszewskich i zm z rodz Mizerskich

7.00 + Zofię, Władysława, Kazimierza Januszewskich,

11.30 + Bolesława Zofię Juliusza i Arkadiusza Gro-

Janinę, Józefa i Włodzimierza Obtułowicz.

madka

18.00 + Kryspina Markiewicza.

13.00 W INT. DZIECI I ICH RODZIN- CHRZTY
18.00 + Wiktorię Piórkowską 25 greg.

PIĄTEK 30.12.2016
7.00 + Wiktorię Piórkowską 30 greg.

PONIEDZIAŁEK święto św. Szczepana 26.12.2016

7.00 +Eugeniusza Peplińskiego..

7.00 + Wiktorię Piórkowską 26 greg.

7.00 +Jana Wiśniewskiego w 21 r. śm.

8.30 + Hannę Tobolczyk.

18.00 + Stefana Sawickiego i zm. dziadków pradziad-

10.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i łaski dla

ków Kotarskich, Henryka, Józefa i Jana.

Justyny i Darka Wasilko w 18 r. ślubu.
11.30 + Edwarda, Zofię i Piotra Liwskich.

SOBOTA 31.12.2016

13.00 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza, Barbarę,

7.00 + Anastazję Mazur w 2 r. śm.

Jerzego i Edwarda Rakowskich.

7.00 + Sylwestra, Stanisławę Kotarskich, Mariannę,

18.00 + Aleksandrę i Tadeusza Malasiewicz.

Henryka, Józefa i Jana Gańko.

WTOREK 27.12.2016

CYM ROKU.

18.00 DZIĘKCZYNNA ZA OTRZYMANE ŁASKI W MIJAJĄ7.00 + Wiktorię Piórkowską 27 greg.
7.00 + Stanisława Krawczyka.

NIEDZIELA NARODZENIE PAŃSKIE 1.1.2017

7.00 + Janinę, Franciszka, Zofię i Jana Olkowskich,

7.00 W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Zygmunta, Feliksę, Zenona i Marię Grikin, i zm. z

8.30 + Mieczysława Kwiatkowskiego.

rodz. Olkowskich, Grikin i Simonaić.

10.00 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza, Barbarę,

18.00 + Kazimierza Browarskiego i zm. z rodz.

Jerzego i Edwarda Rakowskich.
11.30 + Mariana Urbaniaka 1 greg.

ŚRODA 28.11.2016

13.00 ZA PARAFIAN

7.00 + Wiktorię Piórkowską 28 greg.

18.00 + Mieczysława Dziubińskiego za jego rodziców i

7.00 + Kazimierza Sączała i zm. z rodz.

braci.

7.00 + Józefa Brzoskiego w 6 r.śm.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Śp. Olga Onik, śp. Anna Bułka, śp. Cecylia Cytryniak, śp. Leon Klepacki. W ieczny odpoczynek…
Przebieg kolędy w tym tygodniu będzie następujący :
Wt 27.12 g. 16.00
Chryzantemy 1, Harcerska 2, Warszawska 35
Śr 28.12 g. 16.00
Nałęcza n.z, Nałęcza 26, 32, 35, Kępa Nowodworska, Nadwiślańska i Partyzantów bez bloków, Piaskowa, Okrzei

Czw 29.12 g. 16.00
Boh. Modlina 67,69, 71 Inżynierska 1,3,5,7
Pt. 30.12 g. 16.00
Zakroczymska bloki 2, 3, 3a, 4, 5, 32, 34,42, 44,46
Sob 31.12 g. 9.00
Mazowiecka 2, 3,4, 8, 17
Pn 02.01g. 16.00
Warszawska 8, 10, 11,13,15, Mazowiecka 6, 7

26 XII Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika.
Św. Szczepan był jednym z siedmiu pomocników
Apostołów w Kościele jerozolimskim. Według
Dziejów Apostolskich „pełen łaski i mocy Ducha
Świętego” głosił Dobrą Nowinę z mądrością, której
nikt nie mógł się przeciwstawić. Pierwszy męczennik, świadcząc swoją śmiercią o prawdziwości
posłannictwa Chrystusa i Jego nauki, urzeczywistnił ideał doskonałego naśladowania Mistrza. Uderzające jest podobieństwo między śmiercią Pana
Jezusa i św. Szczepana: fałszywi świadkowie,
śmierć poza miastem oddanie się Jezusa Ojcu, a
Szczepana – Jezusowi, przebaczanie prześladowcom. Kult Świętego sięga IV wieku. Imię św.
Szczepana wymienia się w Kanonie rzymskim.

rzymskie: św. Jana na Lateranie, św. Piotra na
Watykanie i św. Pawła za Murami, które papież
konsekrował. Św. Sylwester umarł 31 grudnia 335
roku.
Żródło: http://liturgia.niedziela.pl/spis_liturgia.php?p=201612

Kolęda

W dawnej Polsce kolędą nazywany był zwyczaj
rozdzielania podarunków
– często znacznej wartości – przez królów, panów, dziedziców i gospodarzy – domownikom,
podwładnym i służbie. Współczesna praktyka wizyt duszpasterskich, czyli „chodzenia po kolędzie” księży w okresie od Bożego Narodzenia – a niekiedy już od Adwentu –
27 XII Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty.
do Popielca ma więc swój początek w staropolskim zwyŚw. Jan był umiłowanym uczniem Pana Jezusa.
Był świadkiem przemienienia Pańskiego i konania czaju gościnności i hojności. Księdzu przychodzącemu z
w Ogrodzie Oliwnym. Przy Ostatniej Wieczerzy kolędą ofiarowujemy zazwyczaj – jako gospodarze – pewspoczął na piersi Zbawiciela. Umierając na krzyżu, ną sumę pieniędzy na rzecz kościoła parafialnego. W ten
Pan Jezus oddał mu w opiekę swoją Matkę. Św. sposób wizyta duszpasterska jest także okazją do wypełJan napisał trzy Listy Apostolskie, Apokalipsę, i nienia piątego przykazania kościelnego, które nakazuje
Ewangelię. Zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa, troszczyć się o potrzeby materialne wspólnoty Kościoła
św. Jan umarł śmiercią naturalną w późnej starości. (KKK 2043; KPK 222).
Głównym jednak celem kolędy są spotkanie i modlitwa
Ewangelia św. Jana, która uzupełnia pozostałe,
zawiera najgłębszy wykład tajemnic Bożych. W parafian z duszpasterzem, czyli możliwość wzajemnego
Kościele Wschodnim nadano św. Janowi tytuł poznania i bezpośredniej rozmowy w domowej atmosfeteologa. W ikonografii chrześcijańskiej symbolem rze. Kancelaria parafialna i zakrystia z natury rzeczy stwaśw. Jana jest orzeł.
rzają dość oficjalny klimat, związany ze sprawą, którą chce
się załatwić. Tymczasem w domu jesteśmy u siebie, na
28 XII Święto św. Młodzianków, męczenników.
Od połowy VI wieku Kościół obchodzi w okresie własnym terenie. Łatwiej tu o dobrą wolę i kontakt. Poza
Narodzenia Pańskiego pamiątkę śmierci dzieci tym istotne jest też pokropienie przez księdza mieszkania
betlejemskich, zamordowanych z rozkazu Heroda. wodą święconą. Ten obrzęd ma na celu usunięcie z domu
Święci Młodziankowie stanowią pierwociny zbaw- wpływu i mocy złego ducha i oddanie mieszkańców pod
czego dzieła zapoczątkowanego przyjściem Chry- opiekę aniołów stróżów. Oczywiście, pobłogosławienie
stusa na ziemię. Oddając życie za Jezusa otrzymali domu i przedmiotów kultu religijnego nie zastępują czyjechrzest krwi i zasłużyli sobie u Boga na podwójną goś nawrócenia, jednakże osłabiają działanie szatana. Ta –
aureolę dziewictwa i męczeństwa.
niejednokrotnie zbyt krótka – wizyta daje jednak każdemu
31 XII Dzień powszedni albo wspomnienie św. parafianinowi możliwość bezpośredniego spotkania z
księdzem i zadania własnych pytań. Jeśli jest taka potrzeSylwestra I, papieża
Sylwester, rzymianin z pochodzenia, wstąpił na ba, można od razu umówić się na kolejną rozmowę w
stolicę Piotrową w 314 roku. Edykt mediolański niedalekiej przyszłości. Bywa tak, że rozstrzygnięcie niecesarza Konstantyna Wielkiego zakończył epokę których problemów rodzinnych, dążenie do rozwiązania
prześladowania chrześcijan w cesarstwie rzymskim trudnych zagadnień z życia osobistego, parafialnego czy
i do papieża należało organizowanie kultu Bożego. społecznego miały swój początek w jakimś impulsie właZa pontyfikatu św. Sylwestra odbył się pierwszy śnie z kolędy, w natchnieniu chwili. Popularna kolęda
sobór powszechny w Nicei, który potępił herezję wpisuje się więc w jakiś sposób w całokształt pracy duszAriusza. Papież brał udział w soborze przez swych pasterskiej, bo jej rezultatem jest też ożywienie świadomolegatów i zatwierdził jego uchwały. W Rzymie ści wiernych we wspólnocie parafialnej.

wybudowano za jego rządów wielkie bazyliki

Żródło: por. http://www.idziemy.pl/kosciol/gosc-w-dom/

