Komunikat ks. Biskupa o kolędzie.

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

Wielebni Duszpasterze i Czcigodni Diecezjanie,
w polskiej tradycji duszpasterskiej odwiedzanie parafian –
kolędowanie – ma swoją długą i piękną tradycję. Z powodu
trwającej pandemii w tym roku konieczne jest wprowadzenie
poważnych zmian w tej formie duszpasterskiego posługiwania.
Mając na uwadze doświadczenia i przemyślenia duszpasterzy
oraz świeckich – tak z terenu naszej diecezji, jak i innych
polskich diecezji – bardzo proszę o przyjęcie tych wskazań ze
zrozumieniem. Ważne jest, aby wykorzystać jak najlepiej
dostępne na ten czas możliwości pasterskiego posługiwania,
przyczyniając się tym samym do umacniania naszych braci
i sióstr w wierze.
Zalecenia duszpasterskie odnośnie kolędy są sformułowane
w poniższych punktach:
Duszpasterska troska o wiernych w tym trudnym czasie ma
wyrazić się w wypraszaniu mocy Bożego błogosławieństwa i wspólnej modlitwie.
Dotychczasowa forma wizyt duszpasterskich
z nawiedzeniem mieszkań i domów jest niemożliwa.
Parafian można zaprosić na Mszę Świętą do kościoła
w mniejszych grupach, np. mieszkańców ulic lub części
mniejszych miejscowości. Intencją tej Mszy Świętej
winna być modlitwa za zaproszonych parafian
i zmarłych z ich rodzin.
Osoby chore i nie mogące z innych przyczyn uczestniczyć
w takiej Mszy Świętej, zachęcam do podjęcia modlitwy
osobistej i rodzinnej w swoim domu.
Uwzględniając uwarunkowania duszpasterskie, zezwalam
kapłanom na sprawowanie dodatkowej Mszy Świętej
w tych intencjach (KPK kan. 905 §2).
W wioskach, małych miejscowościach lub rejonach miasta
kapłani mogą pomodlić się za parafian (np. przy kapliczce lub krzyżu), a następnie przechodząc obok ich domów pobłogosławić rodziny tam mieszkające.
Zabrania się podejmowania inicjatyw duszpasterskich, które
naruszałyby obowiązujące przepisy sanitarne (ilość
zgromadzonych, dystans społeczny, obowiązek zakrywania ust i nosa).
Polecam Waszym modlitwom wszystkie najważniejsze sprawy
naszego codziennego życia. Bardzo proszę o stałe duchowe
wsparcie chorych oraz całej służby zdrowia. Pamiętajmy
w pacierzu o każdym małżeństwie i rodzinie. Przez
wstawiennictwo Świętej Bożej Rodzicielki módlmy się za
Kościół święty i naszą Ojczyznę.
Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem
+ Romuald Kamiński Biskup Warszawsko-Praski

Wiadomości Paraﬁalne
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PIERWSZE CZYTANIE

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 1
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
Strona internetowa:
http://ndmswmichal.pl/
Msze św. w niedziele:
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;
13.00; 18.00
Msze św. w dni powszednie
7.00; 18.00
Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt.: 10-12
16-17:30
(bez czw., sob. 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

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.
Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu,
a Pan poskromił dokoła wszystkich jego
wrogów, rzekł król do proroka Natana:
«Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a
Arka Boża mieszka w namiocie». Natan
powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co
zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą».
Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: „Czy
ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był
władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I
byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś,
wytraciłem przed tobą wszystkich twoich
nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych
ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu
ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie
mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy
się więcej i ludzie nikczemni nie będą go już
uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim,
obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam
Pan dom ci zbuduje. Kiedy wypełnią się
twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i
utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną
dom twój i twoje królestwo będzie trwać na
wieki. Twój tron będzie utwierdzony na
wieki”». Oto słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła
do Rzymian. Bracia: Temu, który ma moc
utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim
głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z
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objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków
ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga
wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu,
który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen. Oto słowo Boże.

EWANGELIA.
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona
zmieszała się na te słowa i rozważała, co by
miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz Anioł
rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i
porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego
praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie
będzie końca». Na to Maryja rzekła do
Anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam
męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego
okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta,
poczęła w swej starości syna i jest już w
szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja
służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej
Anioł. Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 20 Grudnia 2020
7.00 + Jerzego Ciejkę i zm. z rodziny.
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Barbarę Szafraniec.
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Mieczysławę, Władysława, Waldemara Tobolczyków, Franciszka, Mariannę Bagińskich, Jana, Danutę Granuszewskich, Krzysztofa Kaczmarka.
PONIEDZIAŁEK 21 Grudnia 2020
6.30 + Sławomira w 26 r. śm., Irenę w 1
r. śm. Siwek , zm. z rodziny.
6.30 + Elżbietę Dąbkowską pp.
6.30 + Czesława, Jana, Walerię Jaczyńskich, Helenę, Marcela Trojanowskich.
18.00 + Krzysztofa Wierzbickiego.
18.00 + Marię Wewiór w 5 r. śm.
WTOREK 22 Grudnia 2020
6.30 + Stefanię Domańską w 10 r. śm.
6.30 + Janinę w 7 r. śm., Henryka Cybulskich oraz zm. z rodziny Cybulaskich, i Affków.
6.30 Halinę Nawrot – Figlarek pp.
18.00 + Zofię, Stanisława Stasiorek.
18.00 + Dariusza Kłosowskiego.
ŚRODA 23 Grudnia 2020
6.30 + Wiktorię Piórkowską i zm. z rodziny.
6.30 + Wiktorię Fajfer, Emilię, Stanisława Sawickich.
6.30 + Bolesława Jakubowskiego pp.
18.00 NOWENNA DO MBNP
18.00 + Mariusza Nerć pp.
CZWARTEK 24 Grudnia 2020
6.30 + Stanisława Krawczaka.
6.30 + Ewę, Szczepana Matczak, dzieci,
wnuki i prawnuki.
6.30 + Wacławę, Tadeusza Wiernickich,
Genowefę, Wojciecha Marciniaków,

Wandę Szarow.
6.30 + Ks. prał. Tadeusza Armijaka pp.
PIĄTEK 25 Grudnia 2020
0.00 PASTERKA - ZA PARAFIAN
8.30 + Wojciecha Grabowskiego w 3 r.
śm.
10.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog.
i łaski dla Justyny i Dariusza Wasilko w
21 r. ślubu.
11.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błog.
i łaski dla Urszuli i Kazimierza Piotrowskich w 44 r. ślubu.
13.00 CHRZTY – W INTENCJI DZIECI I RODZICÓW
18.00 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza, Barbarę, Janinę, Jerzego, Edwarda
Rakowskich.
SOBOTA 26 Grudnia 2020
7.00 + Mariannę, Wiktora Malickich i
zm. z rodziny.
8.30 + Genowefę Brodowską, dziadków:
Wiktorię, Stanisława Nowińskich, zm. z
rodziny Nowińskich i Michałowskich.
10.00 + Arkadiusza, Zofię, Bolesława i
Juliusza Gromadka.
11.30 + Mariannę Celińską w 1 r. śm.
13.00 + Juliana, Janinę Michałek, Waldemara Mróz.
18.00 + Anastazję Mazur w 5 r. śm.
NIEDZIELA 27 Grudnia 2020
7.00 + Janinę, Franciszka, Zofię, Jana
Olkowskich, Zygmunta, Feliksę, Zenona, Marię Grikin, zm. z rodziny Olkowskich, Grikin, Simonaić.
8.30 + Stanisława Prokopa.
10.00 + Sylwestra, Zofię, Mariana Godlewskich.
11.30 + Stanisławę w 10 r. śm., Alinę,
Aleksandra Biernackich, zm. z rodziny
Biernackich, Jabłońskich, Kajmów.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Aleksandrę, Tadeusza Malasiewicz, Henryka Topczewskiego.
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20. Grudnia . 2020 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Przeżywamy dziś III Niedzielę miesiąca, w godz. 19.00 – 21.00 zapraszamy na adorację Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Przed nami ostatnie dni Adwentu. Zapraszamy do wspólnego czuwania – Roraty są o godz. 6.30. Zachęcamy też do skorzystania z
sakramentu pokuty w poniedziałek, wtorek i środę od godz. 17.00.
Służba liturgiczna rozprowadza sianko na stół wigilijny, a u p. Organisty można nabywać opłatki, a w sklepiku Brata Alberta świece
„Caritas”, karty świąteczne i ozdoby świąteczne.
W czwartek jest Wigilia Bożego Narodzenia. Nie będzie Mszy św.
o godz. 18.00.
Kancelaria parafialna jest czynna tylko po południu od godz. 16.00
do 17.30 tylko do środy włącznie ( w piątek będzie nieczynna z racji świąt ).
Uroczyste świętowanie Narodzenia Pańskiego rozpoczniemy Pasterką, czyli Mszą św. odprawianą o północy. W Uroczystość Narodzenia Pańskiego Msze św. będą o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i
18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. Podczas Mszy o godz.
13.00 będzie udzielany Sakrament Chrztu św. Taca zbierana podczas Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia. W piątek
z racji Uroczystości Bożego Narodzenia można spożywać pokarmy
mięsne.
W sobotę ( 26 grudnia ) Święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. w tym dniu wg porządku niedzielnego. Ofiary
zbierane na tacę w tym dniu będą przeznaczone na budowę nowych
świątyń w naszej diecezji.
W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Świętej Rodziny.
Komunikat Ks. Biskupa o kolędzie.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy
wyjściu z kościoła bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz diecezjalny tygodnik „Idziemy”. Dziękujemy wam bardzo za waszą postawę
i pomoc w jego nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to nadal.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Bogumiła Krawczyk, Anna Kęsicka, Cecylia Pycek, Stanisława Pniewska W ieczny odpoczynek...

