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

Modlitwa do Świętej Rodziny

Wiadomości Paraﬁalne

Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii
i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych
rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony
albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia
i uleczenia.
Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego
błagania.

N

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)

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski

KONTO BANKOWE PARAFII
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PIERWSZE CZYTANIE Czytanie z Księgi
Rodzaju. Pan tak powiedział do Abrama podczas
widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita». Abram rzekł: «o Panie, mój Boże, na cóż mi
ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie
mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą
mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer». I
mówił: «Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten
właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie
moim spadkobiercą». Ale oto usłyszał słowa:
«Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po
tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie
pochodził». I poleciwszy Abramowi wyjść z
namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak
liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył
i Pan poczytał mu to za zasługę. Pan okazał Sarze
łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła
sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie
czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu
synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła Sara, imię Izaak. Oto słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła Czytanie z Listu do Hebrajczyków. Bracia: Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie.
Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze
także i sama Sara, mimo podeszłego wieku,
otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto
z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego,
powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na
niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Dzięki wierze Abraham, wystawiony
na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna
składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę,
któremu powiedziane było: «z Izaaka będzie dla
ciebie potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg
mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego
odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Oto słowo Boże.
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EWANGELIA.
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy
upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa
Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do
Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde
pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę
synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z
przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem
człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek
sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy
Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu
Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż
zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc
Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice
wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim
według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia,
błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco,
pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i
chwałę ludu Twego, Izraela». A Jego ojciec i
Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki
Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu
sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela
z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od
swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i
pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt
cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i
mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali
wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei,
do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i
nabierało mocy, napełniając się mądrością, a
łaska Boża spoczywała na Nim. Oto słowo Pańskie.

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, Stanisławę, Stanisława Krzemińskich.
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.
PONIEDZIAŁEK 28 Grudnia 2020
7.00 + Zygmunta Piórkowskiego i zm. z
rodziny.
7.00 + Hannę, Tadeusza Tobolczyków,
Irenę, Bogusława Mazanek
7.00 +Henrykę, Józefa, Edwarda, Ferdynanda Sobczak.
18.00 + Andrzeja Marjańskiego w 1 r.
śm.
18.00 + Jadwigę Świderską pp.
WTOREK 29 Grudnia 2020
7.00 + Zbigniewa Podlaskiego w 12 r.
śm.
7.00 + Halinę, Kazimierza Sączała.
7.00 + ks. kan. Jerzego Kaszyńskiego.
18.00 + Kryspina Markiewicza.
18.00 + Mieczysława Idźkowskiego pp.
ŚRODA 30 Grudnia 2020
7.00 O łaskę zdrowia i szczęśliwą operację dla Janiny.
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski
od Boga i Matki Najświętszej w całym
roku dla rodziny Życieńskich.
7.00 + Helenę, Piotra Banasiak i zm. z
rodziny.
18.00 NOWENNA DO MBNP
18.00 + Romana, Jadwigę, Jacka Sosnowskich.

CZWARTEK 31 Grudnia 2020
7.00 + Tadeusza Dębskiego, Małgorzatę
i całą rodzinę Krzyżanowskich.
7.00 + Eugeniusza Sobierańskiego pp.
7.00 + Józefę Stachowiak w 19 r. śm.
18.00 DZIĘKCZYNNA ZA MINIONY
ROK 2020.
PIĄTEK 1 Stycznia 2020
7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego.
7.00 + Maksymiliana Krawczaka –
greg. 1.
8.30 + Stanisławę, Mariana, Waldemara Więckowskich, całej rodziny Grochalów, Więckowskich.
10.00 + Zenona Stachurskiego – greg.
1.
11.30 + Stefana Skowyrskiego – greg. 1.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Cecylię, Czesława, Jana Dziuba.
SOBOTA 2 Stycznia 2020
7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 2.
7.00 + Halinę Miętek w 1 r. śm.
7.00 + Władysławę, Stanisława Wiśniewskich, zm. z rodziny Grzybów.
18.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 2.
18.00 + Maksymiliana Krawczaka –
greg. 2.
NIEDZIELA 3 Stycznia 2020
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃCA
7.00 + Maksymiliana Krawczaka –
greg. 3.
8.30 + Feliksę, Wacława Arbaszewskich, Katarzynę Jabłońską.
10.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 3.
11.30 +
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Zenona Stachurskiego – greg.
3.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

27 . XII . 2020 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś Niedziela Świętej Rodziny.
W czwartek ostatni dzień Roku Pańskiego 2020. O godz. 18.00 zostanie
odprawiona Msza św. dziękczynna, podczas której ks. Proboszcz złoży
sprawozdanie na zakończenie roku. Po Mszy św. nabożeństwo dziękczynno – błagalne.
W piątek ( 1 stycznia ) Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
rozpoczniemy Rok Pański 2021. Msze św. w tym dniu wg porządku niedzielnego. Tego dnia przypada też I piątek miesiąca. Z racji uroczystości
można spożywać tego dnia pokarmy mięsne.
W sobotę Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 7.00. Od
godz. 9.00 kapłani udadzą się do chorych, ale tylko do tych, którzy indywidualnie poproszą o to i po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem.
W przyszłą środę ( 6 stycznia ) Uroczystość Objawienia Pańskiego –
Trzech Króli. Poświęcenie kadzidła i kredy 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. Zwracam się z gorącą prośbą o to finansowe wsparcie dla sióstr, które przeprowadzają remont swojego domu i
każdy grosz się im przyda. Zaś ofiary, które tego dnia złożymy na tacę,
przeznaczone będą na misje.
Zmarł ks. Andrzej Dusza, który w latach 2001 – 2006 był proboszczem
naszej Parafii. Pogrzeb ks. Andrzeja Duszy będzie we wtorek 29 grudnia
o godz. 10.00 w Katedrze Warszawsko – Praskiej w Warszawie. Ze
względu na zasady bezpieczeństwa ilość osób mogących wziąć udział w
tych uroczystościach jest ograniczona. Na tę uroczystość uda się jeden z
nas kapłanów. Msze św. w naszej parafii za ś. p. ks. proboszcza Andrzeja
Duszę odprawimy 29 grudnia ( wtorek ) o godz. 9.00. Zapraszamy was
do wspólnej modlitwy i polecamy waszym modlitwom osobę zmarłego
ks. Proboszcza.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Maria Dutkiewicz W ieczny odpoczynek...

