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

L it ur g ic z n e g o

8 III Św. Jan Boży (Jan Cidade), brat Zakonny. Ur odził się w Portugalii.
Mając kilka lat, pod wypływem opowieści przygodnego wędrowcy wiedziony
chęcią poznania świata, opuścił potajemnie rodzinny dom. Po parotygodniowej wędrówce znalazł schronienie i opiekę u jednego z mieszkańców hiszpańskiego miasteczka Oripeza, który nazwał małego chłopca "Janem otrzymanym od Boga - a Deo". Mając dwadzieścia kilka lat opuścił dom opiekunów
Kilkakrotnie zaciągał się do wojska. Brał udział w wojnie hiszpańskofrancuskiej, był pod Wiedniem z korpusem ekspedycyjnym księcia d'Alba.
Przebywał w afrykańskiej Ceucie, następnie na Gibraltarze. Przez pewien
czas był wędrownym księgarzem. Podczas pobytu w Granadzie, pod wpływem kazania św. Jana z Avili, podjął radykalną zmianę swego życia. Żywiołowość, z jaką okazywał żal za grzechy i duchową przemianę, spowodowała,
że posądzono go o postradanie zmysłów. Umieszczono go w szpitalu dla
umysłowo chorych, w którym zetknął się z nieludzkimi sposobami traktowania chorych. Kiedy odzyskał wolność, podjął się na stałe opieki nad chorymi.
Założył własny szpital, który utrzymywał z kwesty Organizował w nowej
formie szpitalnictwo. Opiekował się także sierotami, ludźmi starymi, bezdomnymi, ubogimi, wędrowcami. z czasem pozyskał sobie towarzyszy- tworząc
początki zakonu szpitalnego zwanego "dobrymi braćmi - bonifratrami". Wyczerpany pokutą i niezwykle aktywnym trybem życia. Św. Jan
zmarł w roku 1550, mając 55 lat. Jego relikwie spoczywają
w Granadzie. Jest patronem Granady; księgarzy chorych, pielęgniarek i szpitali, opiekunem służby zdrowia.
9 III Św. Dominik Savio, zakonnik (1842-1857). Najmłodszy
wyznawca, jakiego kanonizował Kościół. Urodził się w wiosce
Riva di Chieri w Piemoncie. Jego ojciec był rzemieślnikiem,
matka krawcową. Mając 12 lat spotkał św. Jana Bosco, który
przyjął go do swego Oratorium w Turynie. Nawiązała się między nimi szczególna duchowa więź. w trzy lata później umarł. Mimo bardzo
młodego wieku, pośród zwyczajnych obowiązków codzienności, przebywając
między rówieśnikami, osiągnął świętość. Jej rozumienie zawarł w liście do
przyjaciela: „Tu, na ziemi świętość polega na tym, aby stale być radosnym
i wiernie wypełniać nasze obowiązki.” Pius XI powiedział o nim: „Mały
święty, ale gigant ducha.” Beatyfikowany w 1950 roku, kanonizowany
w 1954. Jest patronem ministrantów i młodzieży
12 III Św. Alojzy Orione, kapłan, zakonnik (1872-1940).
Syn kamieniarza. Studiował w seminarium duchownym
w Tortonie. Już jako kleryk zajmował się opuszczonymi
dziećmi i młodzieżą. Stał się ich wychowawcą
i powiernikiem. Włochy przeżywały wtedy kryzys gospodarczy w związku z tym wiele młodych osób, nie mogąc znaleźć
pracy, większość czasu spędzało na ulicach. Alojzy po święceniach zakłada szkoły, uczy w nich rzemiosła, przygotowuje do pracy na
roli, tworzy internaty Aby zapewnić młodzieży stałą opiekę i pracę, powołuje
zgromadzenie zakonne zwane później orionistami linię męską i żeńską. Następnie zakłada zakon kontemplacyjny, który ma stanowić duchowe
i modlitewne zaplecze dla podejmowanej działalności. Don Orione łączył
aktywność z kontemplacją. Słynne stały się jego akcje ratunkowe prowadzone
po trzęsieniu ziemi na Sycylii. Miał duże poczucie humoru. Don Orione zmarł
na zawał serca. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w 1980 r. Jego kanonizacji dokonał 16 maja 2004 r. w Rzymie.
Źródło: Por: http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=2
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Rodzaju; Pan Bóg ulepił czło-
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wieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie
życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A
zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg
umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana
Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu
i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku
tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był
bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe,
które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy
rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze
wszystkich drzew tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku
ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a
nawet go dotykać, abyście nie pomarli». Wtedy rzekł
wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie
Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą
się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce
dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że
owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy.
Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu
mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły
się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc
gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

5 MARCA 2017r.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Rzymian: Bracia: Przez jednego człowieka grzech
wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób
śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy
zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego
śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż
bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego
– Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego
sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak
czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich
ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak
przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy
stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego
wszyscy staną się sprawiedliwymi.
Oto Słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Chwała Tobie, Słowo Boże
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Słowo Boże
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony
przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił
kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym,
powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On
mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje
człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust
Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego,
postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu:
«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane
jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a
na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził
swej nogi o kamień”». Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana,
Boga swego”». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo
wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata
oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł
mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane:
„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu
samemu służyć będziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł, a
oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

Oto słowo Pańskie.

Z
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 5.03.2017
7.00 W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA
7.00 +Jadwigę Wojtulewską 5 greg
8.30 +.za zm rodziców Stanisława i Czesławę
Wróblewskich
10.00 + Jerzego Rakowskiego
11.30 + Stanisława Gac 2 r.śm
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Helenę i Zdzisława Jeszkie
PONIEDZIAŁEK 06.03.2017
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 6 greg
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego, Lucynę
i Jerzego Bierzuńskich
7.00 + Kazimierę Rocką w 13 r. śm.
18.00 + ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
18.00 + Irenę w 1 r śm., Kazimierza
i Barbarę Wiechowicz
WTOREK 07.03.2017
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 7 greg
7.00 + Telesforę Adamowicz
18.00 + Waldemara Tobolczyk w 10 r.śm, Leona
Władysławę Krystynę i Mieczysława Spodek
oraz Irenę Sztuka
18.00 + Michała Łacheckiego pp
ŚRODA 08.08.2017
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 8 greg
7.00 + Zofię w 48 r.śm i Jana Tobolczyk, dziadków

18.00 NOWENNA DO MBNP
18.00 + Eugeniusza Ptasińskiego w 10 r. śm.
CZWARTEK 09.03.2017
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 9 greg
7.00 . + Mariana Gańko p.p.
7.00 + Alinę Teresę Łucek p.p.
7.00 + Lecha Sikorskiego
18.00 + Stanisława Antosiewicza w 7 r. śm.
zm. z rodz. Kobierskich i Antosiewiczów.
PIĄTEK 10.03.2017
7.00 + Felicję, Aleksandra i Romana Rowickich
7.00 + Adama Jeszke
7.00 + Adama Ryczaj
18.00 + Jadwigę Wojtulewską 10 greg
18.00 + Bolesława Sierociuk w 4 r. śm.
SOBOTA 11.03.2017
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 11 greg
7.00 + Łukasza Grabowskiego w 12 r. śm.
18.00 O Boże błog., łaskę nawrócenia
i dary Ducha Świętego dla Konrada.
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12.03.2017
7.00 W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 + Jadwigę Wojtulewską 12 greg
10.00 + Janinę, Wacława i Henryka Liwskich

Nowowiejskich i Tobolczyków, oraz Józefę Kraska
7.00 + Wiesława Bartosiewicza w 19 r.śm

i zm. z rodz. Piaseckich
11.30 + Henryka Tomaszewskiego
13.00 ZA PARAFIAN
16.00 +Waldemara Kieszkowskiego w 7 r. śm.
18.00 + Mariana Antosz, s. Rafaelę, Stanisława

i Józefa Drzazgowskiego

i Wiktorię Szymańskich.

1. Dziś I niedziela miesiąca. O godz.17.15 zapraszamy rozważanie Męki Pańskiej w Nabożeństwie Gorzkich
Żali.
2 . Jutro/poniedziałek / o godz.18.00 Msza św. zbiorowa w int. zmarłych. Wyczytywanie intencji rozpoczniemy
o godz.17.50.
3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne :
- w piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej są odprawiane;
o godz.17.15 – dla dzieci
o godz.18.30, bezpośrednio po Mszy św. wieczornej – dla młodzieży i dorosłych
- rozważanie Męki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali – w niedziele Wielkiego Postu o godz.17.15.
4. Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii odbędą się od 20 - 25 marca
20, 21, 22 marca dla dzieci i młodzieży w następującym porządku;
- godz. 8.00 - Szkoły ponadgimnazjalne
-godz.9.30 - Szkoła podstawowa – kl. I ,II ,III

K A T E C H I Z M U

Katecheza 4: Objawienie Boże
1. Na Wzgórzu Tumskim w Płocku wznosi się stara, pamiętająca czasy świętego średniowiecza katedra. Staje się ona
bardzo tajemnicza w pochmurne dni, kiedy ciemnieją witraże i
mrok ogarnia kaplicę królewską z grobowcem Władysława
Hermana i Bolesława Krzywoustego. Katedra jest jednak najpiękniejsza w pełnym świetle, gdy promienie słońca rozświetlają różnokolorowe witraże, a zwłaszcza centralny wizerunek
Matki Bożej Wniebowziętej, patronki świątyni... Światło wydobywające treść i piękno witraża może posłużyć nam jako symbol Objawienia: Pan Bóg, objawiając się, daje nam udział
w świetle, które rozświetla tajemnicę człowieka i całej ludzkości. Owo światło Kościół ma obowiązek udostępniać
wszystkim ludziom, aby pociągnąć ich do Serca Bożego i
zjednoczyć z Nim.
2. To prawda, że za pomocą swego rozumu każdy człowiek może w sposób pewny poznać Boga na podstawie Jego
dzieł: piękna i harmonii przyrody, praw natury i głosu sumienia. Chrześcijanie jednak zgodnie wierzą, że istnieje jeszcze
inny porządek poznania, do którego człowiek nie może dojść o
własnych siłach – Objawienie Boże. (por. KKK 50). Bóg objawił się człowiekowi zaraz na początku dziejów, by uczynić go
swym dzieckiem, przyjacielem i powołać do życia wiecznego.
Kiedy zaś człowiek popadł w niewolę grzechu i śmierci, Bóg nie
pozostawił go w tej niewoli, lecz objawił się, żeby go zbawić. I tak
dał poznać się Abrahamowi oraz patriarchom wybranego
przez siebie narodu izraelskiego, tworząc z niego lud przymierza. Wybawił go z niewoli egipskiej, objawiając w noc
paschalną i na różnych etapach wędrówki do Ziemi Obiecanej
swoją zbawczą moc. Później przemawiał do tego ludu przez
proroków, nawołując do wiary w Siebie oraz do przestrzegania swoich przykazań. Gdy nadeszła zamierzona przez Boga
pełnia czasu, posłał On swego Syna, Jezusa Chrystusa,
narodzonego z Maryi Panny (por. Ga 4,4). Jezus Chrystus głosi Dobrą Nowinę o zbawieniu, każdym swoim
słowem i czynem ukazuje Boga jako Abbę - ukochanego
Ojca, w końcu oddaje życie na Krzyżu i zmartwychwstaje,
odsłaniając w ten sposób głębię miłości Boga do ludzi oraz
Jego wolę wyzwolenia nas z grzechu i śmierci.
3. Dosłownie Objawienie oznacza więc odsłonięcie:
Bóg stopniowo, przez swoją szczególną „pedagogię Bożą” (KKK 53), dał się poznawać ludziom, przygotowując
ich do wydarzenia ostatecznego - przyjścia swojego jedynego

Syna. Widziane w tej perspektywie Objawienie jest darowaniem się Boga człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Nie tylko
słowa i czyny Jezusa, lecz On sam, w swoim człowieczeństwie, stał się objawieniem Ojca: jest jedno z Ojcem tak,
że kto Go widzi, widzi i Ojca; kto spotyka się z Nim, spotyka się z Ojcem. Nazywamy to pełnią Objawienia. Dlatego
Kościół naucza, że Objawienie zakończyło się wraz ze
śmiercią ostatniego świadka Zmartwychwstania i zarazem z
zamknięciem procesu powstawania Pisma Świętego.
Wszystko, co jest konieczne do zbawienia, wykonało się we
Wcieleniu, Męce i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, On
jest naszym jedynym Odkupicielem, naszą Drogą, Prawdą i
Życiem (por. J 14,6)! Kościół jednak z wdzięcznością przyjmuje także objawienia prywatne, np. św. Małgorzaty Marii Alacoque o Najświętszym Sercu Jezusa, św. Bernadetty z Lourdes
o Niepokalanym Poczęciu, św. Siostry Faustyny o Miłosierdziu
Bożym. Ich rolą nie jest „uzupełnianie objawienia Chrystusa,
lecz pomoc w jego pełniejszym przeżywaniu w danej epoce” (KKK 67). Kościół ostrzega jednak przed objawieniami
fałszywymi - bądź to zaczerpniętymi z religii niechrześcijańskich, bądź propagowanymi przez sekty - a zmierzającymi
do przekroczenia czy poprawiania Objawienia Chrystusowego.
Czy potrafię teraz, odwołując się do porównania z witrażem, wyjaśnić najgłębszy sens słowa „Objawienie”? Czy
wiem, dlaczego mówimy o pedagogii Bożej? Czy rozumiem, w
jakim sensie Wcielenie, życie Jezusa Chrystusa pośród nas,
Jego Śmierć i Zmartwychwstanie jest szczytem i pełnią Objawienia?
Zapamiętajmy: „Objawienie” oznacza stopniowe
odsłanianie się i zbawcze darowanie się Boga ludziom. Dokonywało się ono w historii narodu wybranego, a swoją pełnię
uzyskało w Jezusie Chrystusie.
Nazywamy je słowem Bożym, gdyż wszystko, co zostało
objawione i jest konieczne dla naszego zbawienia, natchnieni
autorzy spisali w Piśmie Świętym. Stanowi ono niejako konstytucję Kościoła, ale także coś więcej – ani Papież, ani Sobór, ani
nikt inny, tym bardziej pojedynczy chrześcijanin, nie może go
zmieniać, nie może z niego wybierać pewnych prawd, a innych
pomijać, nie może do niego nic dodawać. Może jednak i powinien nim żyć, głębiej w nie wnikać oraz przekazywać innym.
Ks. Henryk Seweryniak
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html

-godz.11.00 - Szkoła podstawowa – kl. IV, V ,VI.
-godz.12.30 - Gimnazjum
Dnia 23, 24, 25 marca nauki rekolekcyjne dla dorosłych na Mszach Św. o Godz.7.00 ,10.00 ,18.00 i 19.30
Módlmy się o owocne rekolekcje dla całej parafii, za rekolekcjonistów i Spowiedników.
5. W przyszłą niedzielę /12 marca/ będą zbierane do puszek ofiary na dzieła pomocy misjom „ Ad Gentes”.
6. Również w przyszłą niedzielę / 12 marca / o godz. 16.00 będzie odprawiona dodatkowa Msza św. dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii św. Dzieci przychodzą wraz z rodzicami obecność obowiązkowa.
7. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00, będzie spotkanie kandydatów przygotowujących się do
sakr. bierzmowania dla obu grup. Obecność obowiązkowa.
8. Organizujemy / 1 kwietnia – sobota / wyjazd z naszej Parafii do Czerwińska na Misterium Męki Pańskiej. Ze
względu na rezerwację biletów, należy się zapisać i wnieść opłatę. Bilet na sztukę, autokar i zwiedzanie muzeum misyjnego kosztuje 35 zł. Wyjazd o godz. 14.45. Zapisy do 19 marca w zakrystii lub kancelarii.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

