OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Dziś niedziela Świętej Rodziny: Jezusa ,Maryi i Józefa.

Wiadomości Parafialne

2. W czwartek ostatni dzień Roku Pańskiego 2015. O godz. 18.00
zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna, podczas której Ks.
Proboszcz złoży sprawozdanie na zakończenie roku. Po Mszy św.
nabożeństwo dziękczynno – błagalne.

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

PIERWSZE CZYTANIE

3. W piątek (1 stycznia), Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi, rozpoczniemy Rok Pański 2016. Msze św. w pierwszy dzień
nowego roku wg. porządku niedzielnego. Jest to zarazem I piątek
miesiąca.
4. W sobotę (2 stycznia) przypada I sobota miesiąca. Msza św. ku
czci Niepokalanego Serca Maryi o godz.7.00.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA

5. Przyszła niedziela to I niedziela miesiąca.

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

6. Porządek kolędy w tym tygodniu będzie następujący:
Pn. 28.12 g. 16.00
Chryzantemy 1,
Harcerska 2, Warszawska 35
Wt. 29.12 g. 16.00
Zakroczymska bloki 2, 3, 3a, 4, 5, 32, 34,
42, 44, 46
Śr. 30.12 g. 16.00 Inżynierska 1, 3, 5 i 7, Boh. Modlina 67, 69, 71
Czw. 31.12 g. 9.00
Kościuszki n.z., Wybickiego, Nałęcza 26,
32, 35, Kępa Nowodworska, Nadwiślańska i Partyzantów bez bloków Nałęcza n.z, Piaskowa, Okrzei
Sob. 02.01 g. 9.00
Sienkiewicza, Przytorowa, Akacjowa (od
PCK) i PCK Żeromskiego, Akacjowa (od Sienkiewicza) Kilińskiego
Sob. 02.01 g. 14.00
Wiejska n.z. i bloki 3 i 10., Długa niska
zabudowa od Akacjowej, Wiśniowa, Wierzbowa, Jaśminowa, Długa
n. z. od Sienkiewicza (blok 4 i 4a, 8)
Pn. 04.01 g. 16.00
Mazowiecka 2, 3, 4, 8, 17.

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela. Anna
poczęła i po upływie dni urodziła syna, i nazwała
go imieniem Samuel, ponieważ mówiła:
«Uprosiłam go u Pana». Elkana udał się z całą
rodziną, by złożyć Panu doroczną ofiarę i wypełnić swój ślub. Anna zaś nie poszła, lecz oświadczyła swemu mężowi: «Gdy chłopiec będzie
odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby się
pokazał przed obliczem Pana i aby tam pozostał
na zawsze». Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą
w drogę, zabierając również trzyletniego cielca,
jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go
do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze
mały. Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed
Helego. Powiedziała ona wówczas: «Pozwól,
panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową
kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do
Pana. O tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan
prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję
go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył,
zostaje oddany Panu». I oddali tam pokłon Panu.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

7. W zakrystii jest do nabycia tygodnik „Idziemy” z kalendarzem na
2016 rok.
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Refren: Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu.
Jak miłe są Twoje przybytki, *
Panie Zastępów!
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, *
serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
*
nieustannie wielbiąc Ciebie.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, *
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, *
nakłoń ucha, Boże Jakuba.
Spójrz, Boże, Tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła. Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi
Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś
dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale
jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego po-
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dobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność
w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od
Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania
i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie
zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego
Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego
przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że
trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego
nam dał.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza,
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na
Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się
tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po
skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego
Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili
do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech
dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział
między nauczycielami, przysłuchiwał się im
i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu
i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja
z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im
odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy
nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co
należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł
z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.
A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te
sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy
w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje mszalne
NIEDZIELA 27. 12. 2015
7.00 + Janinę, Franciszka, Zofię i Jana Olkowskich, Zygmunta, Feliksę, Zenona i Marię Grikin, zm. z rodz. Olkowskich, Grikin i Simonaić.
8.30 + Bolesława, Zofię, Juliusza i Arkadiusza
Gromadka.
10.00 + Aleksandrę i Tadeusza Malasiewicz.
11.30 + Edwarda, Zofię i Piotra Liwskich.
13.00 W int. parafian.
16.00 + Zbigniewa Pyrzanowskiego.
18.00 + Stanisławę w 5 r. śm., Alinę i Aleksandra Biernackich i zm. z obojga stron.
PONIEDZIAŁEK 28. 12. 2015
7.00 + Kazimierza Sączała i zm. z rodz. Saczawa.
7.00 + Helenę i Adolfa Głodowskich.
7.00 + Józefa Brzoskiego w 5 r. śm.
18.00 + Krystynę Markiewicz.
WTOREK 29. 12. 2015
7.00 + Janinę, Józefa i Włodzimierza Obtułowicz, Zofię, Władysława i Kazimierza Januszewskich.
7.00 + Zbigniewa Podlaskiego w 7 r. śm.
7.00 + Anastazję Mazur w 1 r. śm.
18.00 + Tadeusza Dębskiego, Małgorzatę, Bogdana i Mirosława Krzyżanowskich.
ŚRODA 30. 12. 2015
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego.
7.00 + Eugeniusza Ptasińskiego.
7.00 + Jana Wiśniewskiego w 20 r. śm.
18.00 Nowenna do MBNP.
CZWATEK 31. 12. 2015
7.00 + Irenę Wysocką w 2 r. śm. i dziadków
Wysockich
7.00 O boże błogosławieństwo dla Anny i dobrego męża dla niej.
18.00 Dziękczynna za miniony rok.

29 GRUDNIA. ŚWIĘTY TOMASZ BECKET, BISKUP I MĘCZENNIK.

Intencje mszalne c. d.
PIĄTK 01. 01. 2016
7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego.
8.30 + Halinę i Mieczysława Wiśniewskich, zm. z
rodz.
10.00 + Mariannę i Feliksa Stryjewskich, zm. z
rodz.
11.30 + Jarosława Rowińskiego 1 greg.
13.00 + Emilię i Tadeusza Bułka.
18.00 + Mieczysława Dziubińskiego, jego Rodziców i braci.
SOBOTA 02. 01. 2016
7.00 + Jarosława Rowińskiego 2 greg.
7.00 + Bernarda Dzierzeńskiego w 3 r. śm.
7.00 + Barbarę Drapiewską i Jarosława Trzaska.
18.00 + Kazimierza w 6 r. śm., Stanisławę i Franciszka Prusaczyk.
NIEDZIELA 03. 01. 2016
7.00 W int. Żywego Różańca.
7.00 + Genowefę Brodowską.
8.30 + Jarosława Rowińskiego 3 greg.
10.00 + Zenonę w 4 r. śm., Reginę i Kazimierza
Swoch.
11.30 + Alfredę w 1 r. śm. i Anastazego Affek,
Hannę Arbaszewską w 16 r. śm.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Genowefę Wodarek w 17 r. śm., zm. z
rodz.

W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
Śp. Jan Moskwa.
Śp. Maria Wewiur.
Wieczny odpoczynek…

Tomasz urodził się w 1118 r. w Londynie. Jego ojciec był zamożnym kupcem
normandzkim w tym właśnie mieście. Również jego matka była Normandką.
Pierwsze nauki pobierał u kanoników regularnych w Merton, a na studia wyższe
przeniósł się do Paryża. Po powrocie do Londynu pomagał ojcu w jego handlowych interesach, a równocześnie pełnił funkcję w skarbowym urzędzie miejskim. Udał się na dwór prymasa Anglii, Teobalda, do Canterbury. Prymas przyjął go do swojego kleru i wysłał na dalsze studia prawnicze do Bolonii i Auxerre; kiedy zaś po ich ukończeniu Tomasz powrócił, mianował go archidiakonem
Canterbury. W roku następnym król Henryk II obrał go swoim lordem kanclerzem, a po śmierci prymasa, 7 lat później, wybrał go jego następcą. Tomasz
zmienił wtedy radykalnie styl życia, podejmując ascezę. Dotychczasowy dworak, ambitny karierowicz, nagle nawrócił się i stał się mężem Kościoła w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Jako prymas zrezygnował natychmiast z urzędu
kanclerza królewskiego, chociaż godność ta dawała mu majątek i duże wpływy
w państwie. Po przyjęciu święceń kapłańskich i sakry biskupiej przywdział włosiennicę, zaczął wieść życie ascetyczne, oddawać się modlitwie i uczynkom miłosierdzia. Stał się
także nieustraszonym obrońcą praw Kościoła. Dawniejsze oddanie królowi zamienił na głęboką troskę o Kościół, o zachowanie jego praw i przywilejów.
Próby poszerzenia zakresu i kompetencji sądów królewskich kosztem sądów kościelnych oraz ograniczenia władzy Kościoła spowodowały konflikt Tomasza z królem. W roku 1164 król ogłosił tzw.
Konstytucje Klarendońskie, ograniczające znacznie prawa Kościoła na rzecz króla. Prymas swojej
pieczęci ani podpisu na znak zgody pod nimi nie położył. Gdy zaś papież Aleksander III potępił te
regulacje, to samo uczynił i prymas Anglii. Król wezwał wówczas Tomasza przed swój sąd w Northampton. Zamierzał go aresztować, uwięzić i urządzić proces. Prymas odwołał się do papieża i wezwał biskupów, by nie brali w nim udziału. Sam zaś potajemnie, w przebraniu, opuścił Anglię i udał
się do Francji. Po 6 latach, w 1170 r., dzięki interwencji papieża i króla Francji, Henryk II zgodził się
na powrót Tomasza do kraju. Traktował go jednak jako niewdzięcznika i głowę opozycji.
Spokój trwał niezbyt długo. Kiedy król przebywał w Normandii, usłużni dworacy donosili mu, co
dzieje się w Anglii. Czterej rycerze z otoczenia króla za zezwoleniem monarchy jeszcze tej samej
nocy udali się do Anglii i wpadli do Canterbury, do pałacu prymasa. Nie zastali go tam, gdyż właśnie
w katedrze odprawiał Nieszpory. Dobiegli do ołtarza i z okrzykiem "Śmierć zdrajcy!" zarąbali go na
śmierć. Ranili również kapelana arcybiskupa, który usiłował prymasa bronić. Działo się to 29 grudnia
1170 roku.
Przy ubieraniu biskupa do pogrzebu znaleziono na jego ciele włosiennicę i krwawe ślady od biczowania się. Zbrodnia wywołała oburzenie w całej Anglii i w świecie. W zaledwie trzy lata po męczeńskiej śmierci papież Aleksander III ogłosił Tomasza świętym i męczennikiem Kościoła. Król dla
uwolnienia się od kar kościelnych, które groziły mu nawet utratą tronu (jako wyklęty z Kościoła według średniowiecznego prawa nie mógł być królem wyznawców Chrystusa) rozpoczął pokutę. Odbył
pieszą pielgrzymkę do grobu św. Tomasza i przyrzekł wziąć udział w wyprawie krzyżowej, ale zamieniono mu ją na obowiązek wystawienia trzech kościołów. Grób św. Tomasza stał się celem licznych pielgrzymek. Kazał go zniszczyć dopiero król Henryk VIII w 1538 roku. Św. Tomasz Becket
jest obok św. Jerzego drugim patronem Anglii; jest także patronem duchownych.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

