OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy czerwiec – miesiąc poświęcony
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwo czerwcowe w niedzielę o godz. 17:15, a w dni
powszednie po Mszy wieczornej.
2. Z inicjatywy Metropolity Warszawskiego, obchodzone jest dzisiaj Święto Dziękczynienia. Do
puszek są zbierane ofiary na budowę świątyni
Opatrzności Bożej.
3. Modlimy się dzisiaj w sposób szczególny za kierowców, a po Mszach świętych jest poświęcenie
pojazdów.
4. Jutro o godz. 18 będzie sprawowana Msza Święta zbiorowa za zmarłych. Intencje można składać
do puszki przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego, ich
czytanie rozpocznie się o 17:50.
5. W przyszłą niedzielę (12 czerwca) przed kościołem osoby ze Wspólnoty Niepełnosprawnych będą
rozprowadzać cegiełki wartościowe. Pozyskane
środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność
statutową.
6. Od dnia dzisiejszego nie będzie przyjmowana
odzież, aż do odwołania. Prosimy nigdzie,
w żadnych miejscach, tej odzieży nie składać.
7. Sklep Brata Alberta będzie nieczynny do 14
czerwca.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

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

Wiadomości Parafialne
X NIEDZIELA ZWYKŁA

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

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej. Zachorował
syn kobiety będącej głową rodziny. Niebawem jego
choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać.
Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: «Czego ty, mężu
Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do
mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić
o śmierć mego syna?» Na to Eliasz jej odpowiedział:
«Daj mi twego syna!» Następnie, wziąwszy go z jej
łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał,
i położył go na swoim łóżku. Potem, wzywając Pana,
rzekł: «O Panie, Boże mój! Czy nawet na wdowę,
u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście,
dopuszczając śmierć jej syna?» Później trzykrotnie
rozciągnął się na dziecku i znów, wzywając Pana,
rzekł: «O Panie, Boże mój! Błagam Cię, niech dusza
tego dziecka wróci do niego!» Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego,
a ono ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł
z górnej izby tego domu, i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: «Patrz, syn twój żyje!» A wtedy ta
kobieta powiedziała do Eliasza: «Teraz już wiem, że
naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie na
twoich ustach jest prawdą».

Oto słowo Boże.
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Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
2 Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
4 Panie, mój Boże, †
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
5 Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, *
i pamiętajcie o Jego świętości.
6 Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaska przez całe życie. *
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele.
11 Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,
Panie, bądź moją pomocą.
12 Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, *
13 Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów. Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze
mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie
otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus.
Słyszeliście przecież o moim wcześniejszym postępowaniu, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiło-

05 czerwca 2016r.
wałem go zniszczyć, jak w żarliwości dla judaizmu
przewyższałem wielu moich rówieśników z mego
narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem
w zachowywaniu tradycji moich przodków.
Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie
jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby
objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim
głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi
ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do
Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy,
aby poznać się z Kefasem, i zatrzymałem się u niego
tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą
do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata
Pańskiego.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja.
Wielki
prorok
powstał
i Bóg nawiedził lud swój.

między

nami,

Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do
bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.
Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł
do niej: «Nie płacz». Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, przystanęli – i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię,
wstań!» A zmarły usiadł i zaczął mówić;
i oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki
prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził
lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po
całej Judei i po całej okolicznej krainie.
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne

NIEDZIELA 05.06.2016
7.00 + Mariana Ciejkę w 14 greg.
7.00 W int. Żywego Różańca.
8.30 + Jerzego Celińskiego w 2 r. śm.
10.00 + Helenę i Czesława Składanek.
11.30 + Annę i Romana Radomskich.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Mariana Dymerskiego i jego
rodziców Mariannę i Marcina.
PONIEDZIAŁEK 06.05.2016
7.00 + Halinę i Kazimierza Kwiatkowskich.
7.00 + Krzysztofa Pakulskiego.
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego, Jana
i Leokadię Czajkowskich.
7.00 O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Beaty i Pawła.
18.00 + Mariana Ciejkę w 15 greg.
18.00 + Zbiorowa za zmarłych.
WTOREK 07.05.2016
7.00 + Mariana Ciejkę w 16 greg.
7.00 + Irenę Wiechowicz p.p.
7.00 + s. Judytę Tuńską.
18.00 + Eugeniusza w 27 r. śm. i Jerzego Podłuckich.
18.00 + Zenona Affek.
18.00 + Irenę, Aleksandra Szymańskich
i Ewę Sawicką.
ŚRODA 08.06.2016
7.00 + Bogdana Przybysza i dusze
w czyśćcu cierpiące.
7.00 + Mariana Ciejkę w 17 greg.
7.00 + Tadeusza 23 r. śm., Adelę i Hieronima Bieńkowskich.
18.00 Nowenna do MBN Pomocy.
18.00 + Annę, Bolesława, Emilię i Tadeusza Bułka.
18.00 + Stefanię, Stanisława, Jerzego
i Mariannę Kowalczyk.

7 czerwca. Błogosławiona Anna od św. Bartłomieja, dziewica.
CZWARTEK 09.06.2016
7.00 + Mariana Ciejkę w 18 greg.
7.00 + Zbigniewa Niezbeckiego.
7.00 + Mariana Antosz p.p.
7.00 + Michała Janickiego p.p.
18.00 + Jerzego Witkowskiego w 1 r. śm.
PIĄTEK 10.06.2016
7.00 + Mariana Ciejkę w 19 greg.
7.00 + Janusza Ciejkę i zm. z rodz.
7.00 + Krzysztofa Szpakowskiego p.p.
18.00 + Kazimierza Zielińskiego.
18.00 + Władysława Domrzała w 12 r. śm.
i zm. z rodz. Bolnaszewskich.
SOBOTA 11.06.2016
7.00 + Aleksandra, Felicję i Romana Rowickich.
7.00 + Wiesława Bartosiewicz i zm. z rodz.
Capigów i Bartosiewiczów.
7.00 + Mieczysława, Jana i Cecylię Matusiak, Józefa i Józefę Dąbkowskich, Stanisława i Annę Staniszewskich.
7.00 + Mariana Ciejkę w 20 greg.
18.00 + Stefana i Praksedę w 21 r. śm. Kurzyńskich, zm. z rodz.
18.00 + Franciszkę i Antoniego Kwiatkowskich i zm. z rodz.
NIEDZIELA 12.06.2016
7.00 + Mariana Ciejkę w 21 greg.
7.00 W int. Różańca Fatimskiego.
8.30 + Jerzego Ancerowicza w 15 r. śm.,
Teresę i Jerzego Jędrzejczak i Krystynę Politowską.
10.00 + Feliksę i Tadeusza Stachurskich.
11.30
13.00 W int. parafian.
18.00 + Mariannę i Franciszka Sawickich.

W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
Śp. Józef Gać
Śp. Ryszard Boniecki
Śp. Natalia Oszczewska
Śp. Barbara Olkowska
Śp. Tadeusz Moskwa
Wieczny odpoczynek…

Anna García urodziła się w roku 1549 w Almendral (Hiszpania). W 1572 r. złożyła w Avili
śluby zakonne jako karmelitanka konwerska, otrzymując imię Anny od św. Bartłomieja. Wkrótce
potem stała się nieodłączną towarzyszką i sekretarką św. Teresy z Avila. Gdy w 1582 r. Teresa na jej
rękach umarła, o przyjęcie do siebie Anny ubiegały się liczne klasztory karmelitańskie w Hiszpanii.
W 1604 r. wysłano ją do Francji, gdzie razem z Anną od Jezusa miała zakładać zreformowane klasztory. Przebywała w Paryżu, Pontoise i Tours. Potem udała się do Mons, a stamtąd do Antwerpii,
gdzie założyła nowy dom. Tam też, złożywszy zeznania w procesie beatyfikacyjnym Teresy, zmarła
7 czerwca 1628 r. Pozostawiła po sobie autobiografię i nieco pism, choć wstępując do karmelu była analfabetką.
Starania o beatyfikację Anny rozpoczęły się niedługo po jej śmierci, ale wskutek zmian w prawie regulującym proces beatyfikacji i kanonizacji, uznanie heroiczności jej cnót nastąpiło dopiero w 1735 r. Benedykt XV
w dniu 6 maja 1917 r. zaliczył ją w poczet błogosławionych.

10 czerwca. Błogosławiony Bogumił-Piotr, biskup
Bogumił urodził się w Koźminie. Pochodził ze znakomitego rodu Leszczyców. Przyszedł na świat ok. 1135 r. O jego rodzicach dokumenty milczą. Jego bliższym krewnym, może
nawet bratem, był cysters w Łeknie, Boguchwał. Nie są znane bliższe okoliczności wstąpienia
Bogumiła do klasztoru cystersów. Nie wiemy również, czy jego imię Piotr jest chrzestnym, czy
też zakonnym. W roku 1185 miał powstać klasztor cystersów w Koprzywnicy, a jego opatem
miał być wybrany wówczas właśnie Bogumił-Piotr. W roku 1186 Bogumił został powołany na
urząd biskupa w Poznaniu. Już w roku następnym, po śmierci arcybiskupa gnieźnieńskiego
Zdzisława, Bogumił został powołany do Gniezna na jego następcę. Tak szybka kariera wskazuje, że musiał wyróżniać się niezwykłymi zaletami ducha. Bł. Wincenty Kadłubek, który zapewne znał go osobiście, napisał o nim
w Kronice. Bogumił był rzeczywiście chlubą zakonu cysterskiego dzięki swojej mądrości, uczynności, dzielności,
świętości i hojnej fundacji na cele misyjne.
Swoje przywiązanie do zakonu cystersów okazał Bogumił zaraz na początku swoich rządów, kiedy przeznaczył dochody z kilkunastu wsi, należących do metropolii, na zorganizowanie nowego opactwa cystersów
w Sulejowie, które ufundował wtedy książę Kazimierz Sprawiedliwy. Opactwu cysterskiemu w Łeknie ofiarował
dochody z trzech innych wsi. O publicznej działalności Błogosławionego wiemy tyle, że w roku 1191 uczestniczył
w konsekracji kolegiaty sandomierskiej. W rodzinnym majątku, w Dobrowie, Bogumił ufundował kościół parafialny Świętej Trójcy i hojnie go uposażył.
Spragniony ciszy i spokoju, po dwunastu latach rządzenia metropolia gnieźnieńską, w 1198 r. złożył
rezygnację na ręce legata papieskiego, kardynała Piotra, i przeniósł się do Dobrowa, gdzie na wyspie rzeki Warty
założył sobie pustelnię. Przeżył tam ok. 5 lat. Dobra rodzinne przeznaczył na misje wśród pogańskich Prusów.
Nieznana jest data jego zgonu. Według Kalendarza Krakowskiego miał przejść do wieczności 19 sierpnia.
Według nekrologu klasztorów norbertanów we Wrocławiu i w Szczecinie miał zasnąć w Panu 20 sierpnia. Przypuszczalny rok jego śmierci to ok. 1204 r.
U jego grobu w kościele dobrowskim składano liczne wota dziękczynne za wyjednane łaski. Proces kanoniczny rozpoczął w roku 1625 prymas Maciej Łubieński. Akta tego procesu zostały przesłane do Rzymu w roku
1651. Z tej okazji opracowano żywot Bogumiła. Dopiero papież Pius XI 27 maja 1925 roku zatwierdził starodawny kult biskupa Bogumiła.
Por.: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

