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

PORZĄDEK KOLĘDY 30.12.2013-07.01.2014
30.12 PONIEDZIAŁEK

Ul. Boh. Modlina 20, 22, 24 od godz 16.00

31.XII WTOREK

Ul. Sportowa, Leśna, Paderewskiego (niska zabudowa) Od
godz 9.00

2.01.2014 CZWARTEK

Ul. Lotników 7, 9, 11 od godz 16.00

3.01.2014 PIĄTEK

PIERWSZY PIĄTEK MIESIACA NIE MA KOLĘDY

4.01.2014 SOBOTA

Rano kapłani ida do chorych.

4.01.2014 SOBOTA

UL. Długa, Jaśminowa, Miodowa, Przytorowa, Sienkiewicza,
Wiejska, Wierzbowa, Wiśniowa, Żeromskiego od godz 14.00

7.01.2014 WTOREK

Ul. Boh Modlina 28, 55, 61, 63

Wiadomości Parafialne
Numer Świąteczny

Zadbaj o innych nie myśl tylko o sobie weź dla siebie JEDNĄ gazetkę a resztę
zostaw innym.
PIERWSZE CZYTANIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny : JEZUSA, MARYI i JÓZEFA
2. We wtorek ostatni dzień Roku Pańskiego 2013. 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 ,1 stycznia,Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,rozpoczniemy
Rok Pański 2014. Msze św. w pierwszy dzień nowego roku wg porządku
niedzielnego.

Parafia p.w. św. Michała Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul.
Warszawska 1a
tel.
022/775 23 32
e-mail: ndmswmichal@o2.pl
Parafia należy do diecezji
warszawsko-praskiej,
i dekanatu nowodworskiego.
Biskup Ordynariusz –
Ks. Abp Henryk Hoser SAC

4. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca.Msza św.ku czci Najświętsze
go Serca Pana Jezusa w piątek o godz.7.00.W I sobotę miesiąca Msza św.ku czci
Niepokalanego Serca Maryi o godz.7.00.W pierwszą sobotę od godz. 9.00 ,księża
odwiedzą osoby starsze i chore z posługą sakramentalną.

6. Przyszła niedziela to pierwsza niedziela miesiąca.
7. W poniedziałek ,6 stycznia ,Uroczystość Objawienia Pańskiego zwana w polskiej
tradycji Świętem Trzech Króli.Poświęcenie kredy i kadzidła podczas Mszy św.
Jak co roku kredę i kadzidło przygotowują Siostry pracujące w naszej parafii.Ofiary,
które złożymy przy nabywaniu kredy i kadzidła będą przeznaczone na utrzymanie
domu sióstr. Ofiary,które złożymy na tacę w Uroczystość Objawienia Pańskiego
będą przeznaczone na misje.

Jak się przygotować do wizyty duszpasterskiej?
Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować:
stół nakryty białym obrusem, krucyfiks i dwie zapalone świece, wodę święconą i kropidło (w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy
poprosić księdza o jej poświęcenie), dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii
(lepiej przyznać się, że takowego się nie posiada niż tłumaczyć, że "pożyczyłem koledze
do przepisania i mi nie oddał" bo i tak żaden ksiądz w to nie uwierzy),
Na drzwiach domu kredą piszemy K+M+B 2013 (czy który tam będzie akurat rok) - jest
to widoczny znal dla księdza, że w tym domu/mieszkaniu mieszkają katolicy i pragną go
przyjąć po kolędzie, Brak możliwości złożenia ofiary na potrzeby Kościoła nie może być
w żadnym wypadku powodem nie przyjęcia księdza po kolędzie. Rodzina, która notorycznie nie przyjmuje po kolędzie może być potraktowana jako niepraktykująca, lub
nawet niewierząca.

Syr 3, 2-6. 12-14 Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich
rodziców
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 skarby 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.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a)
Błogosławiony, kto się boi Pana.
Błogosławiony każdy, kto boi się Pana, *
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Błogosławiony, kto się boi Pana.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki *
dokoła twojego stołu.
Błogosławiony, kto się boi Pana.
Oto takie błogosławieństwo dla męża, *
który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, *
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.
Błogosławiony, kto się boi Pana.

5. We wtorek 31 grudnia kancelaria po południu będzie NIECZYNNA.
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Niedziela Św. Rodziny, 29 grudnia 2013

DRUGIE CZYTANIE
Kol 3, 12-21 Chrześcijańskie zasady życia domowego
Czytanie z Listu świętego 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: z 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 w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych
dzieci, aby nie traciły ducha.
Oto Słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ: K ol 3, 15a. 16a
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa
z całym swym bogactwem.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Mt 2, 13-15. 19-23 Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i
uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod
będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał,
wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu;
tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić
słowo, które Pan powiedział przez proroka: «Z Egiptu
wezwałem Syna mego».
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się
anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego
Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy
czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię
i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.
Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś
we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić
słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».
Oto słowo Pańskie.

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 29.12.2013
7.00 + Jana Wiśniewskiego w 18 r. śm.
8.30 O Boże błogosławieństwo dla członków
chóru Soli Deo i życie wieczne dla zmarłych.
10.00 + Zbigniewa Podlaskiego
11.30 + Edwarda, Piotra i Zofię Liwskich
13.00 W int. parafian
18.00 + Aleksandrę i Tadeusza Malasiewicz.
PONIEDZIAŁEK 30.12.2013
7.00 + Eugeniusza Ptasińkiego.
7.00 + Julię Laskowską p.p.
7.00 + Włodzimierza, Janinę i Józefa Obtułowicz, Zofię, Kazimierza i Władysława Januszewskich.
18.00 + Kryspina Markiewicza
WTOREK 31.12.2013
7.00 + Stanisława i Tadeusza Dębskich
7.00 + Janusza Fajewcow p.p.
7.00 + Katarzynę Bodytko
18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski w mijającym roku.
ŚRODA 01.01.2014
7.00.
8.30 + Monikę Kolanek greg. 1
10.00 + Mariannę i Feliksa Stryjewskich i zm. z
rodz.
11.30 W intencji dzieci i młodzieży
13.00 + Emilię i Tadeusza Bułka
18.00 + Mieczysława Dziubińskiego w 8 r. śm,
za jego rodziców i braci
CZWARTEK 02.01.2014
7.00 + Monikę Kolanek greg. 2
7.00 + Danielę Szychlińską p.p.
7.00 + Luboszę Dąbrowską i jej rodziców.
18.00 + Tadeusza w 4-tą r. śm., Bronisławę i
Katarzynę Wójtowicz i za ich rodziców.
PIĄTEK 03.01.2014
7.00 + Monikę Kolanek greg. 3
7.00 + Teresę-Lucynę Fonder p.p.
7.00 + Alfonsa, Franciszkę i Piotra Bonk

18.00 + Genowefę Wodarek i zm. z rodz.
SOBOTA 04.01.2014
7.00 + Monikę Kolanek greg. 4
7.00 + Natalię, Stanisława i Adama Tomaszewskich
7.00 + Franciszka, Zbigniewa i Irenę Ostrowskich
18.00 + Kazimierza w 4 r. śm, Stanisławę, Franciszka i Macieja Prusaczyk
NIEDZIELA 05.01.2014
7.00 W intencji Żywego Różańca.
8.30 + Monikę Kolanek greg. 5 .
10.00 + Stanisława Rakowskiego w 32 r. śm.
11.30 + Bartosza Żukowskiego w 5 r. śm, Władysława i Irenę Żukowskich
13.00 W int. parafian
18.00 + Kazimierza Kaszyńskiego w 3 r. śm i
zm. z rodz.

KALENDARZ LITURGICZNY
30 XII Poniedziałek. Szósty dzień w oktawie Narodzenie Pańskiego. Dzień powszedni.
1 J 2, 12-17; Ps 96 (95), 7-8a. 8b-9. 10 (R.: 11a); Łk 2, 3640;
31 XII Wtorek. Siódmy dzień w oktawie Narodzenia
Pańskiego. Dzień powszedni albo wspomnienie św.
Sylwestra I, papieża
1 J 2, 18-21; Ps 96 (95), 1-2. 11-12. 13 (R.: 11a); J 1, 14.
12; J 1, 1-18;
1 I Środa. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Lb 6, 22-27; Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: 2a); Ga 4, 4-7; Hbr
1, 1-2; Łk 2, 16-21;
2 I Czwartek. Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i
św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.
1 J 2, 22-28; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 3c); Hbr
1, 1-2; J 1, 19-28;
3 I Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa.
1 J 2, 29 – 3, 6; Ps 98 (97), 1. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 3c); J 1,
14. 12; J 1, 29-34;
4 I Sobota. Dzień powszedni.
1 J 3, 7-10; Ps 98 (97), 1. 7-8. 9 (R.: por. 3c); Hbr 1, 1-2; J
1, 35-42;
5 I Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim.
Syr 24, 1-2. 8-12; Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: J 1, 14);
Ef 1, 3-6. 15-18; Por. 1 Tm 3, 16; J 1,1-18 (krótsza: J 1, 15. 9-14);

List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny 29 grudnia 2013
Drogie Siostry, drodzy Bracia!
Każdego roku w Oktawie Narodzenia Pańskiego przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny. Kierujemy myśl ku naszym rodzinom
i podejmujemy refleksję na temat sytuacji współczesnej rodziny. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, że Rodzina z Nazaretu
w trudnych i niejasnych sytuacjach starała się odczytać i wypełnić wolę Bożą, dzięki czemu wychodziła z nich odnowiona. Takie
zachowanie stanowi dla nas ważną wskazówkę, że także dzisiaj posłuszeństwo Bogu i Jego niezrozumiałej czasem woli jest gwarantem szczęścia w rodzinie.
Błogosławiony Jan Paweł II, do którego kanonizacji się przygotowujemy, przypomina, że prawda o instytucji małżeństwa jest
„ponad wolą jednostek, kaprysami poszczególnych małżeństw, decyzjami organizmów społecznych i rządowych” (23 II 1980).
Prawdy tej należy szukać u Boga, ponieważ „sam Bóg jest twórcą małżeństwa” (GS 48). To Bóg stworzył człowieka mężczyzną
i kobietą, zaś bycie – w ciele i duszy – mężczyzną „dla” kobiety i kobietą „dla” mężczyzny uczynił wielkim i niezastąpionym
darem oraz zadaniem w życiu małżeńskim. Rodzinę oparł na fundamencie małżeństwa złączonego na całe życie miłością nierozerwalną i wyłączną. Postanowił, że taka właśnie rodzina będzie właściwym środowiskiem rozwoju dzieci, którym przekaże życie
oraz zapewni rozwój materialny i duchowy.
Ta chrześcijańska wizja nie jest jakąś arbitralnie narzuconą normą, ale wypływa z odczytania natury osoby ludzkiej, natury małżeństwa i rodziny. Odrzucanie tej wizji prowadzi nieuchronnie do rozkładu rodzin i do klęski człowieka. Jak pokazuje historia
ludzkości, lekceważenie Stwórcy jest zawsze niebezpieczne i zagraża szczęśliwej przyszłości człowieka i świata. Muszą zatem
budzić najwyższy niepokój próby przedefiniowania pojęcia małżeństwa i rodziny narzucane współcześnie, zwłaszcza przez zwolenników ideologii gender i nagłaśniane przez niektóre media. Wobec nasilających się ataków tej ideologii skierowanych na różne
obszary życia rodzinnego i społecznego czujemy się przynagleni, by z jednej strony stanowczo i jednoznacznie wypowiedzieć się
w obronie chrześcijańskiej rodziny, fundamentalnych wartości, które ją chronią, a z drugiej przestrzec przed zagrożeniami płynącymi z propagowania nowego typu form życia rodzinnego.
Ideologia gender stanowi efekt trwających od dziesięcioleci przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych w marksizmie
i neomarksizmie, promowanych przez niektóre ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną. Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka. Twierdzi, że płeć biologiczna nie ma znaczenia
społecznego, i że liczy się przede wszystkim płeć kulturowa, którą człowiek może swobodnie modelować i definiować, niezależnie
od uwarunkowań biologicznych. Według tej ideologii człowiek może siebie w dobrowolny sposób określać: czy jest mężczyzną
czy kobietą, może też dowolnie wybierać własną orientację seksualną. To dobrowolne samookreślenie, które nie musi być czymś
jednorazowym, ma prowadzić do tego, by społeczeństwo zaakceptowało prawo do zakładania nowego typu rodzin, na przykład
zbudowanych na związkach o charakterze homoseksualnym.
Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w gruncie rzeczy z jej głęboko destrukcyjnego charakteru zarówno wobec osoby, jak
i relacji międzyludzkich, a więc całego życia społecznego. Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie jest w stanie odkryć
i wypełnić zadań stojących przed nim zarówno w życiu małżeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-zawodowym. Próba zrównania
różnego typu związków jest de facto poważnym osłabieniem małżeństwa jako wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny, na
małżeństwie zbudowanej.
Spotykamy się z różnymi postawami wobec działań podejmowanych przez zwolenników ideologii gender. Zdecydowana większość nie wie, czym jest ta ideologia, nie wyczuwa więc żadnego niebezpieczeństwa. Wąskie grono osób – zwłaszcza nauczycieli
i wychowawców, w tym także katechetów i duszpasterzy – próbuje na własną rękę poszukiwać konstruktywnych sposobów przeciwdziałania jej. Są wreszcie i tacy, którzy widząc absurdalność tej ideologii uważają, że Polacy sami odrzucą proponowane im
utopijne wizje. Tymczasem ideologia gender bez wiedzy społeczeństwa i zgody Polaków od wielu miesięcy wprowadzana jest
w różne struktury życia społecznego: edukację, służbę zdrowia, działalność placówek kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych. W przekazach części mediów jest ukazywana pozytywnie: jako przeciwdziałanie przemocy oraz dążenie do równouprawnienia.
Wspólnota Kościoła w sposób integralny patrzy na człowieka i jego płeć, dostrzegając w niej wymiar cielesno-biologiczny, psychiczno-kulturowy oraz duchowy. Nie jest czymś niewłaściwym prowadzenie badań nad wpływem kultury na płeć. Groźne jest
natomiast ideologiczne twierdzenie, że płeć biologiczna nie ma żadnego istotnego znaczenia dla życia społecznego. Kościół jednoznacznie opowiada się przeciw dyskryminacji ze względu na płeć, ale równocześnie dostrzega niebezpieczeństwo niwelowania
wartości płci. To nie fakt istnienia dwóch płci jest źródłem dyskryminacji, ale brak duchowego odniesienia, ludzki egoizm i pycha,
które trzeba stale przezwyciężać. Kościół w żaden sposób nie zgadza się na poniżanie osób o skłonnościach homoseksualnych, ale
równocześnie z naciskiem podkreśla, że aktywność homoseksualna jest głęboko nieuporządkowana oraz że nie można społecznie
zrównywać małżeństwa będącego wspólnotą mężczyzny i kobiety ze związkiem homoseksualnym.
W święto Świętej Rodziny zwracamy się z gorącym apelem do rodzin chrześcijańskich, do przedstawicieli ruchów religijnych
i stowarzyszeń kościelnych oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby odważnie podejmowali działania, które będą służyć upowszechnianiu prawdy o małżeństwie i rodzinie. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest dzisiaj edukacja środowisk wychowawczych.
Apelujemy także do instytucji odpowiadających za polską edukację, aby nie ulegały naciskom nielicznych, choć bardzo głośnych,
środowisk, dysponujących niemałymi środkami finansowymi, które w imię nowoczesnego wychowania dokonują eksperymentów
na dzieciach i młodzieży. Wzywamy instytucje oświatowe, aby zaangażowały się w promowanie integralnej wizji człowieka.
Wszystkich wierzących prosimy o żarliwą modlitwę w intencji małżeństw, rodzin oraz wychowywanych w nich dzieci. Prośmy
Ducha Świętego, aby udzielał nam nieustannie światła rozumienia i widzenia prawdy w tym, co jest niebezpieczeństwem
i zagrożeniem nie tylko dla rodziny, ale dla naszej Ojczyzny i całej ludzkości. Módlmy się także o odwagę bycia ludźmi wiary
i odważnymi obrońcami Prawdy. Niech w podejmowaniu tego trudu wzorem do naśladowania oraz pomocą duchową będzie
Święta Rodzina z Nazaretu, w której wychowywał się Syn Boży – Jezus Chrystus.
W tym duchu udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

