OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Jutro o godz.18.00 będzie zbiorowa Msza św. za zmarłych.
Intencje można składać do puszki przy ołtarzu Miłosierdzia
Bożego. Czytanie intencji rozpoczniemy o godz. 17.50.

Wiadomości Parafialne

2. We wtorek (2 lutego) Święto Ofiarowania Pańskiego czyli
Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu Kościół obchodzi
dzień życia konsekrowanego. Msze św. o godz. 7.00; 10.00;
18.00; 19.30. Poświęcenie gromnic podczas Mszy św. Ofiary
składane tego dnia na tacę przeznaczone są na zakony kontemplacyjne.
3. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca.
W piątek Msza św. ku czci Najświętszego Serca Jezusa
o godz. 7.00. Spowiedź rano przed Mszą św. i po południu od
godz. 17.30. W sobotę Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 7.00. Od godz. 9.00 ksiądz Andrzej
i ksiądz Jacek odwiedzą w domach osoby starsze i chore
z posługą sakramentalną.
4. W naszej parafii 8 lutego (poniedziałek) będzie zbiórka
elektrośmieci. Akcja jest prowadzona przez fundację „Pomoc
Kościołowi w Potrzebie” - Dochód z ich utylizacji będzie
przeznaczony dla osób najbiedniejszych. w różnych częściach świata. Zbiórka będzie od rana do godz. 11.00. Pragniemy poinformować, że również 8 lutego w Przychodni
Specjalistycznej odbędzie się bezpłatne komputerowe badanie wzroku.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

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

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można
w zakrystii.

Parafia p.w. św. Michała
Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt. (bez czw.): 10-12
16-17:30
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31 stycznia 2016r.

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie
matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat,
poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów
wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym
cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto
Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną
żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi,
przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich
kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja
jestem z tobą – mówi Pan – by cię ochraniać».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
1 W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
niech wstydu nie zaznam na wieki.
2 Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie.
3 Bądź dla mnie skałą schronienia *
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. *
4 Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.
5 Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
Panie, Tobie ufam od młodości.
6 Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, *
od łona matki moim opiekunem.
15 Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość *
i przez cały dzień Twoją pomoc.
17 Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła
do Koryntian. Bracia: Miłość cierpliwa jest, łaskawa
jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie
unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego,
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy
się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość
nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co
jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy
byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak

dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się
mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy
zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części,
wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
największa z nich jednak jest miłość.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił
do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się te słowa
Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy
nie jest to syn Józefa?» Wtedy rzekł do nich:
«Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam:
Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza,
kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy
lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował
w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie
został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie
Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu
za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te
słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go
z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na
której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił
się.
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne

NIEDZIELA 31. 02. 2016
7.00 + Jana Kurpiewskiego w 3 r. śm.,
zm. z rodz. Kurpiewskich.
8.30 + Macieja i Henryka Prusaczyk.
10.00 + Karola Affek w 1 greg.
11.30 + Czesława Śliwę w 3 r. śm.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Ryszarda Wiechowicza w 15 r.
śm.
PONIEDZIAŁEK 02. 02. 2016
7.00 + Karola Affek w 2 greg.
7.00 + Jana i Martę Kowalik.
18.00 + Mariannę Rybak.
18.00 + Zbiorowa za zmarłych.
WTOREK 02. 02. 2016
7.00 + Józefa Raboszuk.
7.00 + Stefana Rączkę w 21 r. śm.
10.00 + Czesławę, Franciszka, Leontynę i Genowefę Demianiuk i zm. z rodz.
Wiesława, Władysławę i Maksyma
Pniewskich, zm. sąsiadów.
18.00 + Czesławę i Stanisławę Parzych.
19.30 + Karola Affek w 3 greg.
ŚRODA 03. 02. 2016
7.00 + Karola Affek w 4 greg.
7.00 + Kazimierę i Franciszka Kaszyńskich.
18.00 Nowenna do MBNP.
18.00 + Rodziców Wróblewskich.

Ochrzczeni: Natalia Irena Sowińska

CZWATEK 04. 02. 2016
7.00 + Radosława i dusze w czyśćcu
cierpiące.
7.00 + Zenona w 10 r. śm. Mariannę i
Wiktora Malickich.
18.00 + Danutę Pogorzelską i Małgorzatę Lau w 17 r. śm.
18.00 + Karola Affek w 5 greg.
PIĄTEK 05. 02. 2016
7.00 + Władysławę, Stefana i Ryszarda
Możdżyńskich.
7.00 + Jana Łucek w 1 r. śm.
18.00 + Karola Affek w 6 greg.
18.00 + Danielę Wojciechowską w 1 r.
śm.
SOBOTA 06. 02. 2016
7.00 + Marię, Józefa Grzelak, zm. rodziców i rodzeństwo.
18.00 + Karola Affek w 7 greg.
NIEDZIELA 07. 02. 2016
7.00 Int. Żywego Różańca.
8.30 + Karola Affek w 8 greg.
10.00 + Władysława i Mariannę Nosarzewskich oraz rodziców, zm. z rodz.
Choroś, Nalborskich i Piaseckich.
11.30.
13.00 W int. parafian.
18.00 Dzięczynna za otrzymane łaski z
prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla Jolanty i Augusta.

5 lutego. Święta Agata, dziewica i męczennica.
Agata (etymologicznie: "dobrze urodzona, ze szlachetnego rodu") zwana Sycylijską jest jedną z najbardziej czczonych w chrześcijaństwie świętych. Wiadomości
o niej mamy przede wszystkim w aktach jej męczeństwa. W pierwszych wiekach
chrześcijaństwa istniał bowiem zwyczaj, że sporządzano akta męczenników; większość z nich nie doczekała do naszych czasów. Akta męczeństwa Agaty pochodzą
dopiero z V wieku.
Według opisu męczeństwa Agata urodziła się w Katanii na Sycylii ok. 235 r. Po
przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej
wyjątkowa uroda zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii. Zaproponował
jej małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w odrzuconym senatorze nienawiść
i pragnienie zemsty. Trwały wówczas prześladowania chrześcijan, zarządzone
przez cesarza Decjusza. Kwincjan aresztował Agatę. Próbował ją zniesławić przez pozbawienie jej
dziewiczej niewinności, dlatego oddał ją pod opiekę pewnej rozpustnej kobiety, imieniem Afrodyssa.
Kiedy te zabiegi spełzły na niczym, namiestnik skazał Agatę na tortury, podczas których odcięto jej
piersi. W tym czasie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło wielu pogan. Przerażony
namiestnik nakazał zaprzestać mąk, gdyż dostrzegł w tym karę Bożą. Ostatecznie Agata poniosła
śmierć, rzucona na rozżarzone węgle, 5 lutego 251 r.
Jej ciało chrześcijanie złożyli w bezpiecznym miejscu poza miastem. Papież Symmachus (+ 514)
wystawił ku jej czci w Rzymie przy Via Aurelia okazałą bazylikę. Kolejną świątynię w Rzymie poświęcił jej św. Grzegorz Wielki w roku 593. Wreszcie papież Grzegorz II (+ 731) przy bazylice św.
Chryzogona na Zatybrzu wystawił ku jej czci trzeci rzymski kościół. Dowodzi to wielkiej czci, jaką
otaczano ją w owych czasach. Obecnie ciało Agaty znajduje się w katedrze w Katanii. Wielkiej czci
doznają jej relikwie, m.in. welon, dzięki któremu, jak niesie podanie, Katania niejeden raz miała doznać ocalenia.
W dzień św. Agaty w niektórych okolicach poświęca się pieczywo, sól i wodę, które mają chronić
ludność od pożarów i piorunów. Poświęcone kawałki chleba wrzucano do ognia, by wiatr odwrócił
pożar w kierunku przeciwnym. W dniu jej pamięci karmiono bydło poświęconą solą i chlebem, by je
uchronić od zarazy. Św. Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii oraz ludwisarzy. Wzywana przez
kobiety karmiące oraz w chorobach piersi.
W ikonografii św. Agata przedstawiana jest w długiej sukni, z kleszczami, którymi ją szarpano.
Atrybutami są: chleb, dom w płomieniach, korona w rękach, kość słoniowa - symbol czystości i niewinności oraz siły moralnej, palma męczeńska, obcięte piersi na misie, pochodnia, płonąca świeca symbol Chrystusa.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
Śp. Halina Stawarska
Śp. Marianna Kasprzyk
Śp. Henryka Myśliwiec
Śp. Mieczysława Maślanka
Śp. Stanisław Bogdan Ziemak
Wieczny odpoczynek…

