OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy o godz. 15.00, na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
2. Dziś rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na dzieła charytatywne „Caritas” w naszej Diecezji.
3. Jutro będziemy przeżywali przeniesioną ze
względu na święta Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to dzień świętości życia.
4. W najbliższy piątek (8 kwietnia) od godz. 15:30
będzie miał miejsce egzamin przed sakramentem
bierzmowania dla gr. II.
5. W przyszłą niedzielę (10 kwietnia) o godz.
16.00 będzie dodatkowa Msza Św. dla dzieci z kl.
III, przygotowujących się I komunii św. Dzieci
przychodzą wraz z rodzicami – obecność obowiązkowa.
6. Od 17 kwietnia rozpoczynamy cykl konferencji
przedślubnych dla narzeczonych. Spotkania będą
się odbywały w niedziele o godz. 19.00 w sali przy
kancelarii.
7. Również 17 kwietnia w naszym Kościele odbędą
się uroczystości rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
O godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza św.
w intencji pomordowanych. W uroczystości wezmą udział rodziny pomordowanych i zaproszeni
goście.
8. Od 18 kwietnia młodzież przygotowująca się II
rok do sakramentu bierzmowania będzie miała obowiązkowe spotkania po wieczornych Mszach
Świętych.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

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

Wiadomości Parafialne
II niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
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ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Wiele znaków
i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród
ludu. Trzymali się wszyscy razem w krużganku
Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi
dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał.
Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono
też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł
na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich
zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
„Jego łaska na wieki”.
Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Apokalipsy św. Jana Apostoła. Ja,
Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie,
zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień
Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak
gdyby trąby mówiącej: Co widzisz, napisz
w księdze i poślij siedmiu Kościołom, które są
w Azji. I obróciłem się, aby widzieć, co za głos
do mnie mówił; a obróciwszy się ujrzałem siedem złotych świeczników, i pośród świeczników
kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego [w szatę] do stóp i przepasanego na
piersiach złotym pasem. Kiedym Go ujrzał, do
stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na
mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać!
Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem
umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków
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i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to,
co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się
stać.
Oto słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Było to
wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia.
Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój
wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce
i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po
tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden
z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on
rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce
gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego,
nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz
z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/
do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz
wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój
i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś
Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił
Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście
wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne

NIEDZIELA 03.04.2016
7.00 W int. żywego różańca.
7.00 + Ryszarda Samborskiego.
8.30 + Z rodz. Tokarskich i Sienkiel.
10.00 W int. Amazonek.
11.30 + Marka Cichockiego 3 greg.
13.00 W int. Parafian.
18.00 + Ryszarda Domżała 24 r. śm.
PONIEDZIAŁEK 04.04.2016
7.00 + Marka Cichockiego 4 greg.
7.00 + Katarzynę Mietiułka i zm.
z rodz.
7.00 + Mieczysława, Danutę i Mariana
Podłuckich.
18.00 + ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH.
18.00 + Michała Siuchta 1 greg.
WTOREK 05.04.2016
7.00 + Marka Cichockiego 5 greg.
7.00 + Kazimierza Sączała i zm. z rodz.
7.00 + Annę, Piotra Kowaluk.
18.00 + Stefana Jasińskiego.
18.00 + Michała Siuchta 2 greg.
18.00 + Marię w r. śm. i Iwonę Podgórskie.
ŚRODA 06.04.2016
7.00 + Marka Cichockiego 6 greg.
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego w 8 r.
śm.
7.00 + Michała Siuchta 3 greg.
18.00 Nowenna do MBN Pomocy.
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo
dla
Mariusza
w 50 r. urodzin.
18.00 + Romana Figurskiego w 9 r. śm.,
Mariannę, Jana i Stanisława Sosińskich.
CZWATEK 07.04.2016
7.00 + Marka Cichockiego 7 greg.
7.00 + Genowefę, Stanisława i Tadeusza Sosińskich.
7.00 + Irenę i Wacława Formańskich.
7.00 + Michała Siuchta 4 greg.
18.00 + Stefanię, Józefa i Tadeusza
Czesuła.

Ochrzczeni:
1. Anna Misztal, 2. Jakub Warszawski,
3. Zuzanna Alina Stochowska,
4. Lilianna Kopko,
5. Adrianna Piotrowska, 6. Kornelia Wolska,
7. Jan Ryszard Ołdak.

PIĄTK 08.04.2016
7.00 + Mieczysławę Maślanka p.p.
7.00 + Bogdana Przybysza i za dusze
w czyśćcu.
7.00 + Michała Siuchta 5 greg.
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Przemysława.
18.00 + Marka Cichockiego 8 greg.
18.00 + Helenę Witkowską.
18.00 + Katarzynę i Lesława Bodytko.
SOBOTA 09.04.2016
7.00 + Marka Cichockiego 9 greg.
7.00 + Stanisława Cyrankowskiego w 9
r. śm.
7.00 + Annę Piotrowską i zm. z rodz.
7.00 + Michała Siuchta 6 greg.
18.00 + Bolesława i Waldemara Dylińskich.
NIEDZIELA 10.04.2016
7.00 Int. Różańca Fatimskiego.
7.00 + Michała Siuchta 7 greg.
8.30 + Marka Cichockiego 10 greg.
10.00 Dziękczynno – błagalna w 45 r.
ślubu Krystyny i Kazimierza Affek.
11.30
13.00 W int. parafian.
18.00 + Grzegorza Czarneckiego.

W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
Śp. Janusz Kozłowski
Śp. Albina Ostrowska
Śp. Helena Rzewuska
Śp. Kazimiera Królikowska
Wieczny odpoczynek…

3 kwietnia. Święty Ryszard de Wyche, biskup.
Ryszard urodził się w 1197 r. w Anglii. Jako młodzieniec musiał zająć się administracją majątku rodzinnego. Odrzucił propozycje małżeńskie i po uporządkowaniu
stanu majątkowego rodziny udał się na studia uniwersyteckie do Oxfordu. Po ukończeniu studiów swoją wiedzę pogłębiał na uniwersytetach w Paryżu i Bolonii. Miał
38 lat, kiedy wybrano go rektorem uniwersytetu w Oksfordzie. Wkrótce potem,
w 1237 r., został mianowany kanclerzem prymasa Anglii, św. Edmunda, on też
w późniejszych latach, tuż przed śmiercią, namówił Ryszarda na przyjęcie święceń
kapłańskich.
Na stanowisku rektora święty biskup zasłużył się pracą nad podniesieniem poziomu uniwersytetu
w Oxfordzie tak, że wśród wszystkich uniwersytetów Europy zajmował on odtąd czołowe miejsce.
Jako prawa ręka prymasa Anglii przyczynił się natomiast do przeprowadzenia koniecznych reform.
Bronił także odważnie praw Kościoła wobec króla, Henryka III. Po powrocie do Anglii Ryszard porzucił dotychczasowe stanowiska i objął skromne probostwo. Jednakże nowy prymas Anglii, Bonifacy, powołał Ryszarda ponownie na swojego kanclerza.
W 1244 r. został wybrany biskupem. Król Henryk III, znając nieustępliwość biskupa w obronie
praw Kościoła, na ów wybór się nie zgodził. Mimo tego prymas potwierdził wybór. Wtedy Henryk III
zajął dobra biskupie. Ryszard był zmuszony udać się do Rzymu, by papież rozstrzygnął sprawę. Papież Innocenty IV potwierdził w Lyonie wybór Ryszarda, a nawet osobiście udzielił mu sakry biskupiej. Na wiadomość o tym król z zemsty zagarnął biskupowi wszystkie dobra, nawet jego własne
mieszkanie. Biskup zamieszkał więc po powrocie u jednego z proboszczów. By jednak nie być gospodarzowi ciężarem, w wolnej chwili pomagał mu przy uprawie roli. Trwało to dwa pełne lata, aż król,
zagrożony klątwą papieską, oddał biskupowi dom i dobra biskupie.
Zarządzenia, jakie pozostawił Ryszard, świadczą o jego gorliwości pasterskiej. Szczególnie troskliwą opieką otaczał kapłanów steranych wiekiem i chorobą.
Umarł niespodziewanie 3 kwietnia 1253 r. Kanonizacji dokonał papież Urban IV w 1262 roku.
W średniowieczu grób św. Ryszarda należał do najliczniej uczęszczanych miejsc pielgrzymkowych
w Anglii. Niestety, Henryk VIII nakazał zniszczyć grobowiec św. Ryszarda jako bojownika o niezależność Kościoła od władzy świeckiej.
5 kwietnia. Święta Katarzyna Thomas, dziewica
Katarzyna Thomas (znana także jako Katarzyna z Palmy) urodziła się 1 maja 1533 r.
w Valldemossa na Majorce. W młodym wieku straciła rodziców; wychowali ją krewni.
Musiała pracować jako służąca i pasterka - jej dzieciństwo trudno zaliczyć do udanych.
Pochodziła ze wsi, dlatego nie mogła spełnić swojego marzenia, by oddać swe życie
Bogu i zostać zakonnicą. Dopiero po kilku próbach przyjęto ją do klasztoru augustianek
św. Marii Magdaleny w Palmie. Jej świętość nie pozostała zbyt długo nieznana. Miała
częste wizje św. Antoniego z Padwy, św. Katarzyny Aleksandryjskiej i aniołów. Otrzymała też dar
proroctwa. Chociaż bardzo starała się, aby jej nadzwyczajne dary nie uniemożliwiały codziennej posługi, ostatnie lata życia spędziła w ekstazie. Zmarła 5 kwietnia 1574 r. w Palma de Mallorca. Jej kult
jest szczególnie żywy w Valldemossa - na ścianach wielu domów i murach widnieją ceramiczne,
kolorowe kafle ze scenami z jej życia i prośbą o jej wstawiennictwo. Beatyfikowana została 12 sierpnia 1792 r. przez Piusa VI. Kanonizował ją 22 czerwca 1930 r. papież Pius XI.
Por.: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

