KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
KOLĘDĘ ROZPOCZYNAMY W DNI POWSZEDNIE O GODZ
16.00 W SOBOTY O GODZ 9.00 I O GODZ 14.00
7.01 WTOREK 16.00

UL. Boh. Modlina 28,55,61,63

8.01 ŚRODA16.00

Warszawska 35, Boh Modlina
67,69,71 Inżynierska 1,3,5,7

10.01 PIĄTEK 16.00

Chemików 7,9,11

11.01 SOBOTA 9.00

Boh. Modlina niska zabudowa oraz
nr 77,79, Górska, Ziemowita, Segmentowa, Śniadeckich, Nowołęczna

11.01 SOBOTA 14.00

Sukienna (z nr 43), Targowa, 2, 1/3,
5 Zakroczymska 3,32,34,42,44,46,
Mazowiecka 17, Warszawska bez
bloków

13.01 PONIEDZIAŁEK 16.00

Harcerska 2, Mazowiecka 2,3,4,6,7,8

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, o godz.17.30 nabożeństwo adoracyjne.
2. Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego,zwana w polskiej tradycji świętem Trzech
Króli.Msze św. wg porządku niedzielnego. Święcimy kredę i kadzidło podczas Mszy
św.Jak co roku kredę i kadzidło przygotowały 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.
3. Za tydzień niedziela Chrztu Pańskiego,która kończy okres Narodzenia Pańskiego.
4. W następną niedzielę 12.01 o godz 16.00 odbędzie się spotkanie GRUPY I kandydatów przygotowujących się do bierzmowania.
5. Za tydzień w niedzielę zapraszamy na spotkanie wigilijne Służbę Liturgiczną, ministrantów lektorów oraz ich rodziny. Spotkanie rozpocznie się o godz 16.00

KALENDARZ LITURGICZNY
6 I Poniedziałek. Uroczystość Objawienia Pańskiego.
Iz 60, 1-6; Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11); Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 3; Mt 2,
1-12;
7 I Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera.
1 J 3, 22 – 4, 6; Ps 2, 7-8. 10-11 (R.: 8a); Mt 4, 23; Mt 4, 12-17. 23-25;
8 I Środa. Dzień powszedni.
1 J 4, 7-10; Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8 (R.: por. 11); Łk 4, 18-19; Mk 6, 34-44;
9 I Czwartek. Dzień powszedni.
1 J 4, 11-18; Ps 72 (71), 1-2. 10-11. 12-13 (R.: por. 11); Por. 1 Tm 3, 16; Mk 6, 45-52;
10 I Piątek. Dzień powszedni.
1 J 4, 19 – 5, 4; Ps 72 (71), 1-2. 14 i 15bc. 17 (R.: por. 11); Łk 4, 18-19; Łk 4, 14-22a;
11 I Sobota. Dzień powszedni.
1 J 5, 5-13; Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: 12a); Mt 4, 23; Łk 5, 12-16;
12 I Trzecia Niedziela po Narodzeniu Pańskim. Święto chrztu Pańskiego.
Iz 42, 1-4. 6-7; Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: 11b); Dz 10, 34-38; Por. Mk 9, 6;
Mt 3, 13-17;
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Warszawska 3,5,5a,8,10,11,13,15,17,
19,21,23,27
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9.01 CZWARTEK
16.00
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Paraﬁa p.w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim

Wiadomości Parafialne
Numer 270(450)
PIERWSZE CZYTANIE
Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie
Czytanie z Księgi Syracydesa
Syr 24,1-2.8-12
Mądrość wychwala sama siebie,
chlubi się pośród swego ludu.
Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego
i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:
Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego,
Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie
i rzekł: „W Jakubie rozbij namiot
i w Izraelu obejmij dziedzictwo”.
Przed wiekami, na samym początku mię stworzył
i już nigdy istnieć nie przestanę.
W świętym przybytku, w Jego obecności,
zaczęłam pełnić świętą służbę
i przez to na Syjonie mocno stanęłam.
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek,
w Jeruzalem jest moja władza.
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie,
w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.
Oto słowo Boże
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 147,12-13,14-15,19-20
Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.
Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi
i szybko mknie Jego słowo.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów.
Nie oznajmił im swoich wyroków.
DRUGIE CZYTANIE
Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Ef 1,3-6.15-18
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który napełnił nas
wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli,
ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym.

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim, 5 stycznia 2014r.
Przeto i ja usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o
miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w
nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały,
dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu
Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście
wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.
Oto słowo Boże
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. 1 Tm 3,16
Alleluja, alleluja, alleluja
Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami
Słowa Ewangelii według świętego Jana
J 1,1-18
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było
Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co
się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o
Światłości.
Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat
Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się
stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy
ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten
był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z
Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas
gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda
przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział.
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.
Oto słowo Pańskie.

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 05.01.2014
7.00 W intencji Żywego Różańca.
8.30 + Monikę Kolanek greg. 5 .
10.00 + Stanisława w 32 r. śm. i Irenę, Edwarda, Włodzimierza i Jerzego Rakowskich.
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.
PONIEDZIAŁEK 06.01.2014
7.00 + Barbarę Drapiewską w 20 r.śm.
8.30 + Monikę Kolanek greg. 6 .
10.00 +.Lucjana, Kazimierę i Mariana Łukasik.
11.30 +
13.00 Z Parafian
18.00 + Zbiorowa za zmarłych.
WTOREK 07.01.2014
7.00 + Monikę Kolanek greg. 7
7.00 + Alinę Ostałkiewicz p.p.
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego
18.00 Jadwigę i Mieczysława Nowickich, Sylwestra Jachowskiego.
ŚRODA 08.01.2014
7.00 + Monikę Kolanek greg. 8
7.00 + Mieczysława Rutkowskiego.
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Magdaleny w rocznicę urodzin.

Tekst do przemyśleń

10.00 + Henryka Majewskiego w 4 r. śm.
11.30 + Józefa i Amelię Kozłowskich.
13.00 W int. parafian
18.00 + Edwarda Rakowskiego w 15 r. śm.

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA Na nie-

dzielnej Eucharystii możemy dziękować Bogu za miniony tydzień, za to, że przeprowadził nas przez trudne
sytuacje, za dobro, którym codziennie nas obdarza... Nie
skupiajmy się jednak tylko na tym wymiarze dziękczynienia. W Ewangelii usłyszymy dziś o Słowie Boga,
przez które wszystko się stało, które jest Światłością
rozjaśniającą wszelkie ciemności. Św. Paweł w Liście
do Efezjan przypomni, że Bóg „ napełnił nas wszelkim
błogosławieństwem duchowym ", że „ w Nim wybrał
nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani", że „z miłości przeznaczył nas dla siebie jako
przybranych synów" - a wszystko to w Chrystusie i
przez Chrystusa. Dziękujmy więc za całe dzieło odkupienia i wszystkie jego owoce w naszym życiu.

Kącik dla dzieci

To, co jest na początku, jest najważniejsze, jest fundamentalne. Na początku naszego świata jest Słowo Boga. Na początku dnia
powinno być Słowo Boga, na początku myślenia powinno być Słowo z Biblii, na początku porozumienia jest odezwanie się kogoś,
na początku każdej decyzji jest myśl oświecona mądrością Boga. Mamy początek roku i doskonale się składa, że Bóg nam przypomina o swoim przemawianiu – o Biblii w naszym życiu. Natchnienie Biblii jest analogiczne do Wcielenia Chrystusa. Tak więc nikt
nie może twierdzić, że spotkał Jezusa, kto nie pozwolił Mu przemówić do serca przez Biblię. Dość często słyszymy wezwanie, aby
czynić to, co mówi nam nasze serce. Serce człowieka jest stawiane na początku naszego kodeksu moralnego – ale to zły początek.
Nie powinno się na początku słuchać serca ludzkiego, które „jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne – któż je zgłębi?”(Jer 17,9). Bardziej wiarygodne niż nasze serce są Słowa Boga, w których jest Serce Boga! Zapewne to sformułowanie: „Na
początku było Słowo”, jest wyraźną aluzją do stworzenia świata, o którym Księga Rodzaju podobnie opowiada: „Na początku Bóg
stworzył niebo i ziemię”, a słowa te wszak są na początku Biblii (Rdz1,1). Bądź pewien, że kiedy otwierasz twarde okładki Biblii,
w tym samym momencie Bóg otwiera twarde bramy twojej duszy i wkracza w twoje życie. Zanim Bóg uporządkował swoim
słowem świat, panował chaos – twoje życie też może było dotychczas chaosem. Próbowałeś je naprawiać i nic z tego nie wyszło,
bo zapomniałeś o tym, by na początku było przemawianie Boga. Otwórz Biblię – i daj szansę Bogu, by stworzył cię na nowo! Nikt
nie rozumie Biblii na początku. Biblia staje się jasna w miarę wczytywania się w nią. Nawet Apostołowie nie rozumieli słów
Jezusa na początku wspólnej drogi. Wczytywanie się w natchnione teksty nie objawi się na początku wielkimi zmianami w twoim
życiu, ponieważ gruntowne przemiany zachodzą bardzo głęboko i wyglądają skromnie. W Kanie Galilejskiej Jezus nie dokonał
wielkiego przewrotu na miarę Kopernika czy Einsteina, tylko przemienił wodę w wino – ta przemiana nie wydaje się godna nagrody Nobla – nie miała znaczenia dla biologii, czy kardiochirurgii. Nie była nawet zaradzeniem problemom głodu, panującym zapewne już wówczas na terenach afrykańskich. Jezus nie zdradził mapy ludzkiego genomu ani nie wynalazł leku uniemożliwiającego wniknięcie do komórki wirusa HIV. A jednak ten skromny początek przesądził o dziejach świata, o naszym zbawieniu: „Taki to
początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej” (J 2,11). To, co robisz na początku jest najważniejsze. Ważniejsze niż jeden
maleńki kamień rzucony ze szczytu, który powoduje lawinę ważącą na dnie doliny miliony ton.

Wizyta duszpasterska - kolęda Po co kolęda?
Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą atmosferę miłości, braterstwa i radości. Wytwarzają wśród chrześcijan szczególną więź i
poczucie wspólnoty przez przeżywanie prawdy o zstępowaniu Syna Bożego na ziemię i zamieszkaniu między ludźmi. Nie dziwimy
się, że w tym okresie ludzie chcą być bliscy sobie, chcą ten czas przeżywać rodzinnie, także przy stole wigilijnym. Jeśli rodzinę
dzielą wielkie odległości, to przekazują sobie wyrazy łączności wraz z życzeniami i zapewnieniami o pamięci, także modlitewnej.
Pięknym zwyczajem na naszych ziemiach jest odwiedzanie w tych dniach świątecznych swoich krewnych, przyjaciół, a także ludzi
opuszczonych. A cóż powiedzieć o chodzeniu kolędników z życzeniami. Można powiedzieć, że jest to również jakaś forma międzyludzkiego kolędowania. Nic więc dziwnego, że w tym odwiedzaniu bliskich, bo swoich parafian, biorą udział i duszpasterze.

18.00 Nowenna do MBNP.
Już wczesnośredniowieczne dokumenty kościelne wskazują na kolędowanie w okresie świąt Bożego Narodzenia jako na formę
kontaktu z wiernymi w bardzo rozległych wtedy parafiach. Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się już dawno m.in. w zapisie
Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że mędrcy oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą do swoich
krajów.

CZWARTEK 09.01.2014
7.00 + Monikę Kolanek greg. 9
7.00 + Janinę Cybulską p.p.
7.00 + Piotra Bieleckiego.
18.00 + Rafała Niedźwiedzia.

Legenda poszerzyła ten zapis o to, że rozchodzili się, odwiedzali różne miasta i wioski i rozgłaszali wieść o Bogu narodzonym w
ludzkiej postaci. Zapis u św. Łukasza mówi, iż Chrystus poleca swoim 72 uczniom, aby szli "do każdego miasta i miejscowości,
dokąd sam przyjść miał" (Łk 10, 1-12).

PIĄTEK 10.01.2014
7.00 + Monikę Kolanek greg. 10
7.00 + Janinę Laskowską.
7.00 + Annę Bąk

Należy wiedzieć, że kapłan, przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego, jest zobowiązany na mocy Kodeksu Prawa
Kanonicznego do odwiedzania parafian celem wzajemnego poznania się. Czytamy tam: "proboszcz winien nawiedzać rodziny,
uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś nie
domagają -roztropnie ich korygować" (kań. 529 § l KPK).

18.00 + Zofię, Konstantego i Zygmunta Godzwa, Stanisława i Zofię Szczepańskich.
SOBOTA 11.01.2014
7.00 + Monikę Kolanek greg. 11
7.00 + Zofię Obrycką p.p.
7.00 + Zbigniewa Łuszczewskiego
18.00 + Wiktorię, Władysława, Kazimierza, Władysława,
Polikarpa i Barbarę Ryst.

W tym tygodniu uroczystość Trzech Króli
także Mędrcami. Czy pamiętasz jakie dary
przynieśli Królowie i co one oznaczały?
Ty też możesz przynieść swój dar dla Dzieciątka Jezus ale zapraszam Cię abyś jak
Mędrcy po powrocie do siebie opowiadał
innym o Jezusie i Jego Miłości do nas. Bądź

NIEDZIELA 12.01.2014
7.00 W intencji Różańca Fatimskiego.
8.30 + Monikę Kolanek greg. 12 .

jak Gwiazdą Betlejemską dla tych, którzy
nie mogą trafić do Jezusa.

Tradycja kolędowania zawiera w sobie bogactwo znaków i treści. Warto niektórym z nich bliżej się przypatrzeć. Piękna i głęboka
jest treść śpiewanych kolęd. Są one zwiastowaniem radości o narodzonym dla nas Synu Bożym, który chce być z nami. Otwieramy
drzwi domu, mieszkania i zapraszamy Emmanuela (Boga będącego z nami), by się narodził w każdym człowieku, w każdej rodzinie.
Po śpiewie kolęd może mieć miejsce czytanie odpowiedniego fragmentu Pisma św., a dalej następują jakże bogate w treść modlitwy, m.in. "Panie, pobłogosław nam, błogosław ten dom i jego mieszkańców, daj im anioła za stróża, aby strzegł, osłaniał i bronił
przez Jezusa Chrystusa". A potem mogą nastąpić modlitwy wstawiennicze za rodzinę, za dzieci, za małżonków, za chorych, samotnych.
Na drzwiach domu umieszcza się znak: C+M+B. Jest to nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu. Oznaczenie domów krwią
baranka paschalnego miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia, było także publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty religijnej się należy. Również chrześcijanie przyjmujący kapłana dają świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Ten
kolędowy zapis daje najbliższemu otoczeniu poznać: oto mieszkanie chrześcijanina -katolika.

