OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś rozpoczęliśmy Adwent. W Adwencie w dni powszednie o godz. 6.30
będzie odprawiana Msza Św. ku czci M. Bożej czyli Roraty. Rok liturgiczny,
który rozpoczynamy, będziemy przeżywać pod hasłem: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”. Zapraszamy do wspólnego adwentowego czuwania.
2. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca.
- w I piątek Msza Św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 6.30.
Spowiedź rano w czasie Mszy Św. i po południu od godz. 17.30.
- w I sobotę miesiąca Msza Św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi
o godz. 6.30. W pierwszą sobotę od godz. 9.00 odwiedzimy w domach osoby
starsze i chore z posługą sakramentalną.
3. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczone będą na Seminarium Duchowne naszej Diecezji, a przed kościołem zbierane będą ofiary do
na pomoc – dla Kościoła Katolickiego na Wschodzie.
4. W przyszłą niedzielę 7 grudnia w naszej parafii rozpoczniemy dni dorocznej adoracji Najśw. Sakramentu, połączone z rekolekcjami adwentowymi.
- w niedzielę -7 grudnia – porządek Mszy Św. niedzielny
- 8 i 9 grudnia (poniedziałek i wtorek) porządek będzie następujący :
- 6.30 Msza Św. roratnia
/ po Mszy Św. wystawienie Najśw. Sakram. do godz. 10.00 /
- 10.00 Msza Św. z nauką dla dorosłych
/ po Mszy Św. wystawienie Najśw. Sakram. do godz. 16.30 /
- 16.30 Msza Św. z nauką dla dzieci
- 18.00 Msza Św. z nauką dla młodzieży
- 19.30 Msza Św. z nauką dla dorosłych
Okazja do spowiedzi podczas Mszy Św. w poniedziałek i wtorek.
5. Ogłaszamy konkurs na najlepszą szopkę bożonarodzeniową. Szopka ta
powinna wykonana rodzinnie – dzieci z rodzicami, z materiałów trwałych.
Prace te do kościoła do dnia 13 grudnia (sobota ) i ustawiamy je przy ołtarzu
M. Bożej. Prace te podpisujemy. Zachęcamy do udziału w tym konkursie.
6. Od dziś ministranci rozprowadzają sianko na stół wigilijny. Ofiary zbierane
będą przeznaczone na cele statutowe. Dziękujemy za ich nabywanie.
7. 16 grudnia (wtorek) o godz. 17.15 organizujemy wyjazd parafialny do
Wyższego Seminarium Duchownego na sztukę pt. „Miecz obosieczny” .Występują w niej klerycy III roku. Zapisy i bliższe informacje w zakrystii, lub w tygodniu w kancelarii. Zachęcamy do wspólnego spędzenia popołudnia. Koszt wyjazdu 12 zł.
8. W zeszłą niedzielę z ofiar do puszek na remont katedry w Sosnowcu zebraliśmy 1.900 zł. Bóg wam zapłać.
9. Jutro o godz. 18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych. Kartki z intencjami
można składać do puszki przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego
10. W dniu dzisiejszym przypada wspomnienie Św. Andrzeja Apostoła. W
tym dniu swoje imieniny obchodzą nasi Księża – nasz Ks. Proboszcz i Ks.
Andrzej. Pragniemy złożyć im najserdeczniejsze i z głębi serc płynące życzenia – Wielu łask Bożych, Darów Ducha Św, obfitości wszelkiego dobra na co
dzień, By Bóg zachował was w swojej służbie do końca i miał was w swojej
opiece. Szczęść wam Boże.
11. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Niech w każdym
domu będzie katolickie czasopismo. Są one do nabycia w zakrystii.

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

Wiadomości Parafialne
I NIEDZIELA ADWENTU

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 1a
Zgodnie
z
wielowiekową
tradycją,
sięgającą
XIII
wieku, tel. 022/775 23 32
w Adwencie sprawowane są w polskich kościołach Msze Święte zwane Rora- e-mail:
tami. Nazwę tej Mszy dają pierwsze słowa liturgii (antyfona na wejście), kancelaria@ndmswmichal.pl
zaczerpnięte z proroka Izajasza, które brzmią: „Rorate, caeli, desuper, et
nubes pluant iustum” – „Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego, jak rosę” (por.
Iz 45, 8). Roraty sprawowane są ku czci Najświętszej Maryi Panny, która jest
KONTO BANKOWE PARAFII
naszą najważniejszą Przewodniczką adwentową. Podczas Rorat zapala się
specjalną świecę symbolizującą Maryję, która jest Jutrzenką poprzedzającą BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001
Wschodzące Słońce – Jezusa Chrystusa.

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tyś, Panie,
naszym ojcem, "Odkupiciel nasz" to Twoje imię
odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam
błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze
staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień
się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia
Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa
i zstąpił, przed Tobą skłębiłyby się góry. Ani
ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby
jakiś bóg poza Tobą działał tyle dla tego, co
w nim pokłada ufność. Wychodzisz naprzeciw
tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli przeciw Tobie od dawna
i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy
skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak
skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy
zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak
wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt
się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas
w moc naszej winy. A jednak, Panie, Tyś naszym ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą.
My wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Wzbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.
Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy,
nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian. Bracia: Łaska wam i pokój od
Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
Nieustannie dziękuję mojemu Bogu za was, za
łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to
bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we
wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie
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doznacie braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też
będzie umacniał was aż do końca, abyście byli
bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do
wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem,
Panem naszym.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według św. Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: "Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.
Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem,
który udał się w podróż. Zostawił swój dom,
powierzył swoim sługom staranie o wszystko,
każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu
przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie
wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora
czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał
was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię
wszystkim: «Czuwajcie!»".
Oto słowo Pańskie.
KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA
Czuwanie to trudna sprawa. Wymaga od człowieka poświęcenia czasu, sił, uwagi i koncentracji, nieraz ryzyka i samodyscypliny; mobilizuje do wysiłku i gotowości. Czuwanie to trening
ducha, ciała, myśli, uczuć i pragnień. To owocuje większym
hartem i zdolnością podejmowania wyzwań i zadań, jakie
stawia przed nami życie. Podobnie jak drapieżny szczupak
w stawie rybnym przyczynia się do lepszej kondycji i zdrowia
ryb hodowlanych, tak trud czuwania poprawia jakość naszego
życia: charakteru, postępowania, poczucia odpowiedzialności,
cnót. Oznacza ono dystans i ostrożność wobec tego wszystkiego, co mogłoby nam zaszkodzić: używki typu alkohol czy
narkotyki; nadmiar ogłupiającej rozrywki; pokusy, złudzenia,
reklamy i kłamstwa, którym ulegamy, by ułatwić i uprzyjemnić sobie życie. Niestety, te ułatwienia i drogi na skróty zwykle
mszczą się na nas boleśnie. Jeśli będziemy czuwać, nie pozostaniemy wobec tych zjawisk bezbronni. A przeżyjemy swoje
życie w sposób wartościowy i owocny, tak że nie będziemy
musieli się niczego obawiać. A o to właśnie chodziło Jezusowi.
Por. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/2/1adwent-8.html#

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 30.11.2014
7.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 28
8.30 + Stanisławę Gronek w 6 r. śm.
10.00 + Andrzeja Malinowskiego, Józefę i Stefana Dąbrowskich
11.30 ZA PARAFIAN
13.00 Ks. Proboszcz - imieninowa
18.00 + WYPOMINKI
PONIEDZIAŁEK 01.12.2014
6.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy i Joanny
6.30 + Elżbietę Kostecką i małżonków Tarwackich
6.30 + Alicję Świercz p.p.
18.00 + ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 20
WTOREK 02.12.2014
6.30 + Reginę Zielińską greg. 1
6.30 + Irenę, Marię, Jana i Zygmunta Lewandowskich
6.30 W pewnej intencji
18.00 O Boże błogosławieństwo, pomoc Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Jerzego Śmigasa
18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 30
ŚRODA 03.12.2014
6.30 + Reginę Zielińską greg. 2
6.30 + Alinę, Ewę i Kazimierza Wardak
6.30 + Wandę Wasilewską, Kazimierę i Wacława Ożóg
6.30 + Danielę Szychlińską
18.00 NOWENNA DO MBNP
18.00 + Leszka Baranowskiego w 1 r śm.
18.00 + Barbarę Kózkę
CZWATEK 04.12.2014
6.30 + Reginę Zielińską greg. 3
6.30 +Sabinę Sitek w 15 r.śm.
6.30 + Mariannę i Jana Orzechowskich i zm. rodziców obojga
stron.
6.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Weronki Ażgara
18.00 + Annę, Mariannę, Wacława, Mariana i Jana Olewniczak, Weronikę, Rozalię i Józefa Mróz
PIĄTEK 05.12.2014
6.30 + Reginę Zielińską greg. 4
6.30 + Zofię i Antoniego Żaczek, Wiktorię i Feliksa Pruchniewicz
6.30 O potrzebne łaski dla Piotra
18.00 + Krystynę i Wiesława Borowy
SOBOTA 06.12.2014
6.30 + Reginę Zielińską greg. 5
6.30 + Tadeusza Bieńkowskiego
6.30 + Mariana, Piotra i Józefa Kamińskich
18.00 + Alfonsa Zawadzkiego w 26 r. śm.
18.00 + Cr. Wróblewskich, Szatkowskich, Górskich i Wikowskich
NIEDZIELA 07.12.2014
7.00 W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Lechosława z okazji urodzin
8.30 + Reginę Zielińską greg. 6
10.00 + Antonię i Mikołaja Bojczewskich
11.30 + Józefa Brzozowskiego
13.00 ZA PARAFIAN
18.00

Ochrzczeni:
1. Natalia Szczerbińska. 2. Sandra Skobel.

Wybrane myśli z…

Papież Franciszek przybył do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu,
gdzie powiedział między innymi:
„Z wielu stron odnosi się ogólne wrażenie zmęczenia i starzenia się Europy babci, już bezpłodnej i nietętniącej życiem” . Wyraził także opinię, że wielkie
ideały, które inspirowały Europę,
"straciły siłę przyciągania na rzecz biurokratycznych mechanizmów technicznych swoich instytucji". - Istocie ludzkiej grozi sprowadzenie do bycia jedynie trybikiem w mechanizmie, któr y
traktuje ją na równi z dobrem konsumpcyjnym, którego można używać w ten
sposób, że - jak to niestety często widzimy - gdy życie nie odpowiada potrzebom
tego mechanizmu, jest odrzucane bez
większego wahania, jak w przypadku
nieuleczalnie chorych, ludzi starszych,
opuszczonych i pozbawionych opieki lub
dzieci zabitych przed urodzeniem

04 grudnia. Św. Barbara dziewica, męczennica.
Barbara wywodziła się z pogańskiej rodziny z Heliopolis. Legenda głosi,
iż była piękną córką bogatego poganina Dioskura. Ojciec wysłał ją na naukę do
Nikomedii. Tam zetknęła się z chrześcijaństwem. Prawdopodobnie prowadziła
korespondencję z wielkim filozofem i pisarzem Orygenesem z Aleksandrii. Pod
jego wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. Gdy Dioskur dowiedział
się, że córka została chrześcijanką chciał ją zmusić do wyparcia się wiary. Istnieje przekaz, według którego święta uciekając przed ojcem schroniła się w skale,
która się przed nią rozstąpiła. Gdy nie poskutkowało przekonywanie oraz własna
chęć pojmania, doniósł na nią prześladowcom chrześcijan. Została uwięziona
w wieży, gdzie miał przed śmiercią objawić się jej anioł z kielichem i hostią. Ścięta mieczem prawdopodobnie około roku 305 w Nikomedii lub Heliopolis, podczas prześladowań za panowania cesarza
Maksymiana. Jest patronką między innymi: archidiecezji katowickiej, Kairu, architektów, cieśli, górników, hutników, kowali, ludwisarzy, marynarzy, saperów, strażników, więźniów, wytwórców
sztucznych ogni, żołnierzy (szczególnie artylerzystów i załóg twierdz).

06 grudnia. Św. Mikołaj, biskup.
Według podań, święty Mikołaj urodził się w Patras w Grecji, pod koniec III
wieku. Po bogatych rodzicach otrzymał w spadku znaczny majątek, którym
chętnie dzielił się z ubogimi. Wyróżniał się pobożnością i miłosierdziem.
Mieszkańcy Miry (miasto w dzisiejszej Turcji) wybrali go na swojego biskupa. W działalności pasterskiej odznaczał się wrażliwością na ludzką biedę
i nieszczęście. Swoją pomoc ofiarował dyskretnie lub anonimowo. Po życiu
gorliwym i pełnym dobrych czynów, zmarł w połowie IV wieku, spontanicznie czczony przez wiernych. Znana jest historia o trzech niesprawiedliwie
uwięzionych oficerach uwolnionych za jego wstawiennictwem; opowieść
o trzech ubogich pannach wydanych za mąż dzięki posagom, których Święty dyskretnie im dostarczył; o trzech młodzieńcach uratowanych przez niego od wyroku śmierci; o żeglarzach wybawionych
z katastrofy morskiej. Jeden z utopców statku wiozącego świętego na pielgrzymkę do Jerozolimy miał
podobno zostać przez niego wskrzeszonym. Święty Mikołaj wskrzesił też trzech młodzieńców zabitych za nieuregulowanie rachunku za nocleg w gospodzie. Gdy Mirę opanowali Arabowie, kupcom
włoskim udało się zabrać jego relikwie i przewieźć do Bari w południowych Włoszech. Święty Mikołaj brał udział w soborze w Nicei, gdzie miał podobno spoliczkować Ariusza i Bomera. W XIII wieku
pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem św. Mikołaja stypendiów i zapomóg.
Przekształcił się później w zwyczaj ofiarowania prezentów zwłaszcza dzieciom.
Por. http://www.pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=12

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Cezary Golasa
Wieczny odpoczynek…

