Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
1. Zakończyliśmy w naszej Parafii wizytę duszpasterską. Dziękujemy Parafianom, którzy nas zaprosili do
swoich domów. Dziękujemy za wspólną modlitwę,
wspólnie spędzony czas oraz za ofiary na potrzeby
naszej parafii. Bóg zapłać.
2. W czwartek 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego,
czyli Matki Bożej Gromnicznej. W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi dzień życia konsekrowanego. Msze św. w tym dniu o godz.7.00 ,
10.00, 18.00 i 19.30.Poświęcenie gromnic podczas
Mszy św. Ofiary składane tego dnia na tacę przezna- MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA
czone są na zakony kontemplacyjne.
3. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE BROŃ NAS W WALCE,
W piątek Msza św. ku czci Najświętszego Serca Je- A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
zusa o godz.7.00. Spowiedź rano i po południu od I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
godz. 17.30. W sobotę Msza św. wynagradzająca Ser- BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH
cu Maryi o godz. 18.00..Po Mszy św. różaniec z roz- GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
POKORNIE PROSIMY.
ważaniem tajemnic. Potem modlitwa w ciszy przed A TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIENajśw. Sakramentem. O godz. 21.00 Apel Jasnogór- BIESKIEGO, SZATANA I INNE
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUski i Akt oddania się Matce Bożej.
BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
4. W I sobotę od godz. 9.00 kapłani odwiedzą w do- ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOmach osoby starsze i chore z posługą sakramentalną. ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN.
5. Nowodworzanin 15 letni Kajtek Wąsiewski walczy Parafia p.w. Św. Michała
ze złośliwym nowotworem kości - mięsakiem Ewin- Archanioła
Nowy Dwór Mazowiecki
ga. Przed Kajtkiem kolejne bolesne badania, chemio- 05-100
ul. Warszawska 1
terapia, skomplikowana operacja, założenie endopro- tel. 022/775 23 32
tezy, radioterapia i przeszczep szpiku kostnego. Wy- e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
datki związane z choroba przekraczają możliwości Strona internetowa:
rodziców. Dlatego Komitet do spraw pomocy Kajtko- http://ndmswmichal.pl/
Msze św. w niedziele:
wi będzie w niedzielę 5 lutego zbierał ofiary do pu- 7.00; 8.30; 10.00; 11.30;
szek na pomoc dla niego. Dla ciebie to tak niewiele – 13.00; 18.00
Msze św. w dni powszednie
dla Kajtka – wszystko.
7.00; 18.00
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt.: 10-12
można w zakrystii.
16-17:30

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Iwona Staniszewska, Śp. Michał Łachecki, Śp. Władysława Bieńkowska, W ieczny odpoczynek…

(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
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza: Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości,
szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień
gniewu Pańskiego. Zostawię pośród ciebie lud
pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w
imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić
nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść
się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by
ich przestraszył.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ubodzy duchem mają wstęp do nieba
Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.
Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian: Pr zypatr zcie się, br acia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej
niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone
według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle
nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić,
tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec
Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od
Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odku-
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pieniem, aby jak to jest napisane, «w Panu się
chlubił ten, kto się chlubi».
Oto Słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę.
A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich
tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem
do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem
oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni
Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i
prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie
się i radujcie, albowiem wielka jest wasza
nagroda w niebie».
Oto słowo Pańskie.
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IV NIEDZIELA ZWYKŁA 29.1.2017
7.00 + Zbigniewa Pyrzanowskiego 14 greg.
8.30 + Mariana Urbaniaka 29 greg..
10.00 + Henryka Dudkiewicza w 3 r.śm
11.30 o Boże błog. i potrzebne łaski dla Elżbiety
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 +Konrada Kłos i dziadków Śmierskich
PONIEDZIAŁEK 30.01.2017
7.00 + Mariana Urbaniaka 30 greg.
7.00.+ Zbigniewa Pyrzanowskiego 15 greg
7.00 +Reginę i Mariana Ciskowskich
18.00 + Czesława Śliwa w 4 r.śm
WTOREK 31.01.2017
7.00 + Tadeusza Jendor 1 greg.
7.00 .+ Jana Kurpiewskiego w 4 r.śm i za zm z rodziny
7.00 +Benedykta, Leona, Janinę Jakubowskich;
Władysława, Franciszka Kornelię Skłudckich Marię Ławską
18.00 + Zbigniewa Pyrzanowskiego 16 greg
ŚRODA 1.02.2017
7.00 + Tadeusza Jendor 2 greg.
7.00 + Zbigniewa Pyrzanowskiego 17 greg.
7.00 +Stefana Rączka w 22 r.śm
18.00 + NOWENNA DO MBNP
CZWARTEK 2.02.2017
7.00 + Zbigniewa Pyrzanowskiego 18 greg.

7.00 + Marka i Werginę Sosińskich
7.00 + Janinę i Kazimierza Prokop oraz za zm z
rodz Choleringów, Padzików i Krawczyków
18.00 + Tadeusza Jendor 3 greg.
19.30 + Wandę Wesołowską w 5 r.śm
PIĄTEK 3.02.2017
7.00 + Tadeusza Jendor 4 greg.
7.00 + Zbigniewa Pyrzanowskiego 19 greg.
7.00 +rodziców Wróblewskichh
18.00 + Piotra Bieleckiego
SOBOTA 4.02.2017
7.00 + Tadeusza Jendor 5 greg.
7.00 + Zbigniewa Pyrzanowskiego 20 greg.
7.00 + Czesławę Franciszka Leontynę Genowefę
Demianiuk, Wiesława Władysławę, Maksyma
Pniewskich, Helenę, Jana Zamyłko i zm. z rodziny
18.00 + Dorotę Jaros
18.00 INTENCJA WYNAGRADZAJĄCA ZA GRZECHY NASZE I CAŁEGO NARODU
V NIEDZIELA ZWYKŁA 5.02.2017
7.00 W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA
8.30 + Tadeusza Jendor 6 greg.
10.00 + Zbigniewa Pyrzanowskiego 21 greg.
11.30 + Ryszarda Wiechowicza w 16 r.śm
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 +Tadeusza Różyckiego w 23 r.śm

Kartki z Kalendarza Liturgicznego
31 I wspomnienie Św. Jana Bosco
OPIEKUN: wychowawców, młodzieży, studentów, wydawców.
IMIĘ: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”.
Urodzony w Castelnuovo d’Asti w 1815 roku, był kapłanem oddanym wychowaniu
młodzieży i założycielem pierwszych szkół zawodowych. Z racji swej nowej metody wychowawczej doznawał prześladowań politycznych. Zmarł w Turynie w 1888
roku, kiedy jego dzieło było już rozpowszechnione na całym świecie. Kanonizowany w 1934 roku, został ogłoszony w 1988 roku Ojcem i Nauczycielem Młodzieży.
Jest przedstawiany zawsze w sutannie, często w otoczeniu młodych ludzi.
2 II Święto Ofiarowania Pańskiego
2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na
nowo to, co wydarzyło się w świątyni jerozolimskiej - Najświętsza Maryja wraz ze św. Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem
świata i Zbawieniem narodów. Święto to potocznie nazywamy świętem Matki Bożej Gromnicznej, a
od 1997 r. w tym dniu obchodzimy ustanowiony przez sługę Bożego Jana Pawła II Światowy Dzień
Życia Konsekrowanego.
Źródło: http://niezbednik.niedziela.pl/kalendarz

Czy można uczestniczyć we Mszy św. przebywając
przed kościołem?
W niektórych parafiach dysponujących niewielką liczbą
miejsc w kościele proboszczowie z konieczności dopuszczają szczególnie w porze letniej, gdy drzwi do kościoła
są szeroko otwarte przebywanie części wiernych podczas
Mszy św. na świeżym powietrzu. W takich wypadkach
ustawia się specjalne ławki przed kościołem. Możemy
jednak w wielu parafiach, w których kościoły są dostatecznie duże, by pomieścić wszystkich wiernych zauważyć, ze część wiernych „wysłuchuje” Mszy św. stojąc lub
siedząc przed kościołem. Jest to dopuszczalne tylko w
niektórych, granicznych przepadkach – gdy ktoś naprawdę źle się poczuje lub musi wyprowadzić na zewnątrz
małe kapryszące i zakłócające spokój innym dziecko lub
uśpić rozkrzyczane niemowlę. W pozostałych wypadkach
można zadać teologicznie uzasadnione pytanie czy takie
uczestnictwo we Mszy św. można uznać za ważne?
Rozpatrując zaś ten problem z punktu widzenia savoir
vivre, a więc również w perspektywie moralnej, należy
stanowczo stwierdzić, że mamy tu do czynienia z poważnym wykroczeniem, gafą i nietaktem, tak przeciwko Bogu, księżom jak i pozostałym wiernym. Pisaliśmy już
tutaj, że w kościele obowiązują te same zasady savoir
vivre, co w życiu publicznym i towarzyskim oraz, że
obowiązują w nim zasady specjalne, odnoszące się do
Boga.
Zauważmy co by było, gdybyśmy odwiedzili z wizytą
dom znajomych deklarując wzięcie udziału w jakiejś
ważnej dla tego domu uroczystości, a następnie nawet nie
przekroczyli jego progu przebywając cały czas podczas
jej trwania w ogrodzie. Tam w domu gospodarze przyjmują gości, oznajmiają im o ważnych wydarzeniach,
wydają dla nich ucztę. Wszyscy są ze sobą i dzielą się
chlebem i radością, a my w tym czasie stoimy sobie w
ogrodzie, nie widzimy i w części nie słyszymy tego, co
dzieje się w środku, nie bierzemy w tym wydarzeniu
faktycznie udziału.
Należy uznać za oczywiste, że tak gospodarze jak i pozostali goście uznaliby nas za nieokrzesanych ludzi, ludzi,
którzy ponadto ich lekceważą i obrażają, nie okazują im
szacunku w podstawowym nawet wymiarze.
Na koniec tego punktu warto przytoczyć historię, którą
opowiedział mi ktoś z południa Polski. W jednej z wiejskich parafii zwyczaj „wysłuchiwania” Mszy św. przed
kościołem był z dawien dawna bardzo rozpowszechniony.
Kolejni proboszczowie próbowali usilnie, ale wciąż bez
skutku go wykorzenić. Udało się to wreszcie jednemu,
który w tej parafii był już dobrych kilkanaście lat. Gdy
umarł jeden z tych, którzy przez wiele lat nie weszli do
kościoła proboszcz kazał przed Mszą Świętą pogrzebową
postawić jego trumnę przed kościołem pod drzewem.
Kazał tam również stanąć mężczyznom z jego rodziny.
Do kościoła pozwolił wejść tylko kobietom mówiąc.
„Zmarły i mężczyźni z jego rodziny niech przebywają
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tam, gdzie zawsze byli podczas wszystkich niedzielnych
Mszy św.”.
Czyż w postępowaniu tego proboszcza nie było trochę
racji? Podobno po tym wydarzeniu wszyscy wierni z tej
parafii w czasie Mszy św. niedzielnej byli w środku kościoła.
Stosunek do ludzi starszych
Powinniśmy zawsze pamiętać w kościele o osobach starszych i zniedołężniałych, również o niepełnosprawnych i
okazywać im szczególny szacunek oraz otaczać ich troską
i opieką. To są osoby uprzywilejowane.
Należy zatem zawsze ustępować im miejsca, jeśli potrzeba pomagać we wstawaniu i siadaniu, przy klękaniu i
podnoszeniu się z klęczek, przepuszczać ich w drzwiach,
w kolejce do Komunii Świętej, pomagać wchodzić na
schody, doprowadzać, jeśli trzeba, do konfesjonału czy
ołtarza.
Jeśli są naszymi sąsiadami lub bliżej ich znamy powinniśmy dowiedzieć się czy nie mają problemów z dotarciem
do kościoła i powrotem z niego do domu i jeśli okażą
chęć wspomóc ich w tej drodze np. podprowadzając czy
podwożąc samochodem.
Stosunek ludzi starszych do pozostałych wiernych
Każdy przywilej pociąga za sobą pewne obowiązki i o
tym osoby starsze powinny zawsze pamiętać, również w
kościele. Ludzie starsi powinni być świadomi swoich
przywilejów i swojej szczególnej pozycji we wspólnocie
wiernych. Nie zwalnia to ich jednak nigdy z obowiązków
w zakresie savoir vivre. Wręcz przeciwnie zwiększa te
obowiązku. Mają świecić przykładem, pokazywać młodszym, w jaki sposób należy prawidłowo postępować, być
dobrym i kulturalnym chrześcijaninem. Nie wolno im
więc, miedzy innymi, ujawniać swojego zniecierpliwienia, irytacji, innych negatywnych emocji związanych z
samopoczuciem czy stanem zdrowia.
Nie wolno im w żadnym wypadku, co niekiedy niestety
się zdarza, wykorzystywać swojej pozycji wymuszając
np. ustąpienie im miejsca, a więc przychodzić np. na
świąteczną Mszę Świętą, gdy kościół jest pełen ludzi na
pięć minut przed jej rozpoczęciem i stawać demonstracyjnie przy samej ławce, którą ktoś zajął pół godziny wcześniej, by mieć miejsce siedzące i czekać aż mu ustąpią.
Jeśli człowiek starszy źle się czuje, jest słaby niech przyjdzie do kościoła odpowiednio wcześniej lub prosi kogoś o
zajęcie miejsca. Niech pomyśli też o tym swoim młodszym bliźnim, którego, wymuszając ustąpienie miejsca,
zmusza do stania podczas całej Mszy św. A może ten
młodszy bliźni jest bardzo zmęczony lub chory?
Źródło: http://www.savoir-vivre.com.pl/?zachowanie-w-trakcie-mszyswietej,112

