OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny : JEZUSA, MARYI i JÓZEFA.
2. W środę ostatni dzień Roku Pańskiego 2014. O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna na zakończenie roku. Ks.
Proboszcz złoży sprawozdanie na zakończenie roku. Po Mszy św.
nabożeństwo dziękczynno-błagalne.
3. W środę (31 grudnia) kancelaria po południu będzie NIECZYNNA.
4. W czwartek 1 stycznia, uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi, rozpoczniemy rok Pański 2015. Msze św. w pierwszy dzień
nowego roku wg porządku niedzielnego.
5. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Msza św.
ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa w piątek o godz. 7.00. Spowiedź
rano w czasie Mszy św. i po południu od godz.17.30. Msza św.
w I sobotę miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
7.00. W I sobotę od godz. 9.00 księża odwiedzą osoby starsze i chore MICHAŁA ARCHANIOŁA
z posługą sakramentalną.
ŚWIĘTY MICHALE ARCHA6. Przyszła niedziela to I niedziela miesiąca.
7. 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego zwana w polskiej NIELE BROŃ NAS W WALCE,
tradycji Świętem Trzech Króli. Poświęcenie kredy i kadzidła podczas A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
Mszy św. Jak co roku kredę i kadzidło przygotowują Siostry pracują- I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
ce w naszej parafii. Ofiary, które złożymy przy nabywaniu kredy BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH
i kadzidła będą przeznaczone na utrzymanie domu sióstr. Ofiary, GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
które złożymy na tacę w Uroczystość Objawienia Pańskiego będą POKORNIE PROSIMY A TY,
KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIEprzeznaczone na misje.
SKIEGO, SZATANA I INNE
8. Organizujemy pielgrzymkę do Hiszpanii i Francji, w dniach 10 –
17 września 2015, ( 8 dni ).Zwiedzać będziemy : Barcelona, Księ- ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUstwo Andory, Lourdes, La Salette, Avignon, Carcassonne, Montser- BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
rat. Koszt wyjazdu 3.320 zł. od osoby + 40 Euro. Zapisy wraz z za- ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOliczką prowadzone są w zakrystii lub w kancelarii do 30 stycznia. ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN
Bliższe informacje u Ks. Proboszcza.
9. W zakrystii jest do nabycia tyg. „Idziemy” wraz z kalendarzem na
2015 rok.
10. Porządek kolędy w tym tygodniu będzie następujący:
29.12 g. 16.00 Boh. Modlina niska zabudowa oraz blok nr. 22, 28,
77, 79
30.12 g. 16.00 Sportowa 70, 72, 74 i niska zabudowa
31.12 g. 9.00 Nałęcza 26, 32 i niska zabudowa, Przytorowa, Kępa
Nowodworska, Nadwiślańska i Partyzantów bez bloków, Okrzei
03.01 g. 14.00 Boh. Modlina 67,69, 71, Inżynierska 1, 3, 5, 7
05.01 g. 16.00 Boh. Modlina 24, Paderewskiego 8
02. 01. i 04. 01 Bez kolędy
Parafia p.w. św. Michała
Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
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BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

Wiadomości Parafialne
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Syracydesa. Pan uczcił ojca przez
dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci
ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje
matkę, jakby skarb gromadził. Kto czci ojca, radość
mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie
wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto
posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu,
wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go
w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

PSALM RESPONSORYJNY

Oto słowo Boże.

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.
Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani,
obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to
zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią
doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój
Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani,
w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa
niech w was przebywa z całym swym bogactwem: ze
wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych
siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod
wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.
I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem,
wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu
Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie poddane mężom, jak
przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne
rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły
ducha.

Oto słowo Boże.

Por.: http://www.ekspreshomiletyczny.pl/index.php?page=trzeba-bronic-ks-tomasz-jelonek-2
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja
Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa
z całym swym bogactwem.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Gdy upłynęły
dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego,
Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go
przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie
Pańskim: "Każde pierworodne dziecko płci męskiej
będzie poświęcone Panu". Mieli również złożyć
w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie,
zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek
prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch
Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił,
że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni.
A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić
z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia,
błogosławił Boga i mówił: "Teraz, o Władco, pozwól
odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego
słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś
przygotował wobec wszystkich narodów: światło na
oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela".
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi,
Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na
powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na
jaw wyszły zamysły serc wielu". Była tam również
prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera,
bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już
osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się
ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach
dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali
wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko
według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego
miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy,
napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na
Nim.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA
Unia Europejska, odrzucająca Boga i wartości chrześcijańskie,
jest molochem wrogim rodzinie i wszyscy, którzy tak bezkrytycznie opowiedzieli się za nią, ponoszą wobec Boga ciężką
odpowiedzialność. Czy zatem mogą z czystym sumieniem
stanąć przed szopką i patrzeć na Świętą Rodzinę? Czy nie ma
Ona im bardzo wiele do wyrzucenia?

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 28.12.2014
7.00 + Kazimierza w 10 r. śm. i Halinę Sączała
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 Wojtowiczów
PONIEDZIAŁEK 29.12.2014
7.00 + Reginę Zielińską greg. 28
7.00 + Eugeniusza Ptasińskiego
7.00 + Elżbietę Chodzińską
18.00 + Kryspina Markiewicza
WTOREK 30.12.2014
7.00 + Reginę Zielińską greg. 29
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego
7.00 + Jana Wiśniewskiego w 19 r. śm.
18.00 + Włodzimierza, Janinę i Józefa Obtułowicz, Zofię,
Władysława i Kazimierza Januszewskich
ŚRODA 31.12.2014
7.00 + Reginę Zielińską greg.30
7.00 + Sylwestra Kotarskiego, Józefa, Jana i Henryka Gańko
7.00 Dziękczynna za Otrzymane łaski i zdrowie dla Małgorzaty Pogródek
18.00 DZIĘKCZYNNA Z OTRZYMANE ŁASKI W MIJAJĄCYM ROKU
CZWARTEK 01.01.2015
7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego
7.00 + Stefanię Kosiorek w 25 r. śm.
8.30 + Kazimierę i Kazimierza, Zenona i Zdzisława
10.00 + Halinę i Mieczysława Wiśniewskich orazi zm. z rodz.
11.30 + Tadeusza Dąbskiego i Małgorzatę Krzyżanowską
13.00 + Emilię i Tadeusza Bułka
18.00 + Mieczysława Dziubińskiego i zm. rodziców i braci
PIĄTEK 02.01.2015
7.00 + Józefa Piórkowskiego 1 greg.
7.00 W Pewnej intencji
7.00 + Genowefę Brodowską
18.00 + Kazimierza w 5 r. śm, Franciszka i Stanisławę Prusaczyk
SOBOTA 03.01.2015
7.00 + Józefa Piórkowskiego 2 greg.
7.00 + Tadeusza, Szczepana i Konrada Głodowskich
7.00 + Zbigniewa Łuszczewskiego w 9 r. śm.
18.00 + Genowefę Wodarek w 16 r. śm. i zm. z rodz.
NIEDZIELA 04.01.2015
7.00 W int. Żywego Różańca
8.30 + Józefa Piórkowskiego 3 greg.
10.00 + Genowefę Wrona w 22 r. śm.
11.30 + Bartosza Żukowskiego w 6 r. śm., Stanisława Zielskiego, Paulinę i Sławomira Woźniak oraz w czyśćcu cierpiących.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Leokadię, Juliana, Adama i Wiktorię Konarzewskich

Ochrzczeni:
1. Jakub Marcin Kopeć, 2. Filip Tomasz Tomaszewski, 3. Klaudia Janina Matalańska, 4. Maja
Janusz, 5. Rafał Tadeusz Kujawa

Wybrane myśli z…

„Maryja jest tą, która umożliwiła wcielenie Syna Bożego, „objawienie tajemnicy, ukrytej od dawnych wieków” . Umożliwiła wcielenie Słowa dzięki swemu
pokornemu i odważnemu „tak”. Maryja
uczy nas zrozumienia chwili łaskawości, w której Jezus przychodzi do naszego życia i żąda odpowiedzi ochoczej
i wielkodusznej. Jezus pr zechodzi.
Rzeczywiście, tajemnica narodzin Jezusa
w Betlejem, która miała historycznie
miejsce ponad dwa tysiące lat temu, dokonuje się jako wydarzenie duchowe
w „dziś” liturgii. Słowo, które znalazło
mieszkanie w dziewiczym łonie Maryi,
w uroczystości Bożego Narodzenia przychodzi, by zapukać ponownie do serca
każdego chrześcijanina. Przechodzi
i puka. Każdy z nas jest wezwany, by
odpowiedzieć, jak Maryja osobistym
i szczerym „tak”, oddając się w pełni do
dyspozycji Boga i Jego miłosierdzia,
Jego miłości” - naucza papież Franciszek.
Kard. Raymond Burke wezwał wszystkich
katolików, zarówno świeckich, jak i duchownych, aby przed kolejnym Synodem Biskupów nt. rodziny zaangażowali się w obronę
prawdy o niej i o małżeństwie. Podkreślił, że
świat bardzo tej prawdy potrzebuje, gdyż
panuje tu wielkie zamieszanie, spowodowane
choćby teorią gender, ale nie tylko. Również
zabiegi o dopuszczanie do Komunii rozwodników żyjących w nowych związkach prowadzą do osłabienia nierozerwalności tego sakramentu. Kościół tymczasem musi bronić
małżeństwa, a nie je osłabiać – podkreślił
amerykański purpurat.
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Jerzy Niedośpiak
Wieczny odpoczynek…

28 grudnia. Święci Młodziankowie, męczennicy
Dwuletnim, a nawet młodszym chłopcom zamordowanym w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda ojcowie Kościoła nadali tytuł
męczenników. Ich kult datuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa. W Kościele zachodnim Msza za świętych Młodzianków jest celebrowana bez radosnych śpiewów; kolor liturgiczny - czerwony.
Wśród Ewangelistów jedynie św. Mateusz przekazał nam informację
o tym wydarzeniu. Dekret śmierci dla niemowląt wydał Herod Wielki, kiedy dowiedział się od mędrców, że narodził się Mesjasz. W obawie, by nie odebrał
jemu i jego potomkom panowania. W tych czasach panowało przekonanie, że wszystko
w państwie jest własnością władcy, także ludzie, nad którymi władca ma prawo życia
i śmierci. Jeśli mu stoją na przeszkodzie, może bez skrupułów się ich pozbyć. Herod był
wyjątkowo żądny władzy i podejrzliwy; doszedł do tronu po trupach i tylko dzięki terrorowi utrzymywał się przy niej. Oddał się w całkowitą służbę Rzymianom. Dzięki nim jako
poganin otrzymał panowanie nad Ziemią Świętą i narodem żydowskim z tytułem króla.
Przed swoją śmiercią, by nie dać Żydom powodu do radości, rozkazał zebrać najprzedniejszych obywateli żydowskich i na wiadomość o jego śmierci wszystkich zgładzić. Na szczęście nie wykonano tego polecenia. Te i wiele innych faktów wskazuje, kim był Herod
i czym było dla takiego okrutnika pozbawienie życia kilkudziesięciu niemowląt. W tamtych
czasach mogło ich być ok. 100; chłopców zatem ok. 50. Szczegół, że Herod oznaczył wiek
dzieci skazanych na śmierć pozwala w przybliżeniu określić czas narodzenia Pana Jezusa.
Młodziankowie nie złożyli świadomie swojego życia za Chrystusa, ale niewątpliwie oddali
je z Jego powodu. Zatriumfowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa nie doświadczywszy zła tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana. Są oni uważani za patronów
chórów kościelnych.
31 grudnia. Święty Sylwester I, papież
Sylwester był z pochodzenia Rzymianinem. Jego ojcem był prawdopodobnie kapłan Rufin (w tym czasie duchowieństwa nie obowiązywał jeszcze
ścisły celibat). Sylwester wstąpił na tron papieski na bardzo długo – tj.
na 21 lat. Po edykcie mediolańskim kończącym erę prześladowań chrześcijan w cesarstwie rzymskim podjął organizację kultu Bożego. Za jego pontyfikatu odbył się pierwszy sobór powszechny w Nicei (325). Przyjęto tam
m.in. wyznanie wiary, które recytujemy w czasie Mszy świętych oraz ogłoszono dogmat
o boskości Syna i Jego równości z Ojcem. Ujednolicono obchodzenie świąt Wielkanocy
w całym Kościele. Według legendy to właśnie św. Sylwester pozyskał dla wiary matkę
Konstantyna Wielkiego - św. Helenę. Zmarł 31 grudnia 335 r. Jego święto obchodzi się od
V wieku. Jest patronem zwierząt domowych, wzywany bywa w modlitwie o dobre zbiory
paszy, a także o szczęśliwy i pomyślny nowy rok. Znane są także w całym świecie zabawy
sylwestrowe, czyli „Sylwestry”.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

