OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Dziś przed kościołem panie zbierają ofiary do puszek na spłatę
pozostałej kwoty za wykonanie siedzisk.
2. W środę ( 11 lutego ) w całym kościele będziemy obchodzić –
Dzień Chorych. Zapraszamy ludzi chorych – czy to na ciele, czy to
na duszy – na Mszę św. o godz. 10.00. Po Mszy św. będzie udzielone błogosławieństwo Lourdskie – Najświętszym Sakramentem.
Prosimy, aby osobom chorym pomóc w przybyciu do kościoła
i w powrocie do domu.
3. Za tydzień Wspólnota Niepełnosprawnych będzie przed Kościołem rozprowadzać ulotki o 1% podatku. Jest to forma pomocy
i wsparcia tej wspólnoty.
4. Organizujemy wyjazd do Hiszpanii i Francji w dn.10 -17 września. Jest to wyjazd samolotowo – autokarowy. Koszt 3.320 zł. + 40 MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA
Euro. Zapisy w zakrystii lub w kancelarii.
5. Organizujemy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska w dniu 15 marca. Ze względu na rezerwacje biletów należy ŚWIĘTY MICHALE ARCHAzapisać się oraz opłacić do 8 marca. Bilet na sztukę oraz autokar NIELE BROŃ NAS W WALCE,
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
i zwiedzanie muzeum misyjnego kosztuje 35 zł.
6. Za tydzień III niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 11.30 I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH
odbędzie się w kościele spotkanie dzieci kl. III, a w godz. 19.00 –
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
21.00 zapraszamy na adorację Najśw. Sakram.
POKORNIE PROSIMY A TY,
7. Również w następną niedzielę (15 lutego) po Mszy Św. o godz.
KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIE10 odbędzie się spotkanie kandydatów do bierzmowania grupy II,
SKIEGO, SZATANA I INNE
a po Mszy Św. o godz. 18, grupy I.
8. W związku z rozporządzeniem Ks. Abpa, pasterza naszej Diecezji ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUw przyszłą niedzielę 15 lutego, po Mszach św., będzie przeprowa- BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
dzona zbiórka do puszek dla Caritas – na leczenie i rehabilitację ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN
chorych dzieci.
9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Nabyć ją
można w zakrystii.
10. Porządek kolędy będzie następujący:

09.02 g. 16.00 Sienkiewicza i Duga blok blok 4 i 4a, 8.
Nowołęczna cała, Modlińska 2 i 4.
10.02 g. 16.00 Modlińska 1, 3, 13, Zakr oczymska 46,
Słowackiego cała (n. z. i blok), Nałęcza 35.
11.02 g. 16.00 War szawska 35, Dodatkowa.
12.02 g. 16.00 Zakr oczymska 3, 3A, 5, 32, 34, 42, 44,
Wiejska bloki 3 i 10.

Wiadomości Parafialne
V NIEDZIELA ZWYKŁA

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Hioba. Hiob przemówił
w następujący sposób: "Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie
pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik,
co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni,
przeznaczono mi noce udręki. Położę się,
mówiąc do siebie: «Kiedyż zaświta i wstanę?» Lecz noc wiecznością się staje i boleść
mną targa do zmroku. Czas leci jak tkackie
czółenko i przemija bez nadziei. Wspomnij,
że dni me jak powiew. Ponownie oko me
szczęścia nie zazna".

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.
Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu,
słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela.
On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje im rany.
On liczy wszystkie gwiazdy
i każdej nadaje imię.
Nasz Pan jest wielki i potężny,
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
karki grzeszników zgina do ziemi.
DRUGIE CZYTANIE

Parafia p.w. św. Michała
Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl

KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła
Apostoła do Koryntian. Bracia: Nie jest dla
mnie powodem do chluby to, że głoszę
Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na
mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie
głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam
obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam
z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc
nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci,

08 lutego 2015r.

których pozyskam. Dla słabych stałem się
jak słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się
wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle
ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko
zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej
swój udział.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus wziął na siebie nasze słabości
i nosił nasze choroby.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł
z Jakubem i Janem do domu Szymona
i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała
w gorączce. Zaraz powiedział Mu o niej.
On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę
podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała
im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane
u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów
wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom
mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał,
wyszedł i udał się na miejsce pustynne,
i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon
z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: "Wszyscy Cię szukają". Lecz On
rzekł do nich: "Pójdźmy gdzie indziej, do
sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł
nauczać, bo na to wyszedłem". I chodził po
całej Galilei, nauczając w ich synagogach
i wyrzucając złe duchy.

Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje mszalne
NIEDZIELA 08.02.2015
7.00 W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 8 greg.
8.30 + Scholastykę i Ignacego Zielińskich
i Anastazję Szulc.
10.00 + Marię i Lucynę Przeździeckie.
11.30 + Danutę Pogorzelską w 16 r. śm.
i Małgorzatę Lau
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Mariannę i Jana Orzechowskich
i zm. rodziców z obu stron.
PONIEDZIAŁEK 09.02.2015
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 9 greg.
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich.
7.00 + Jana i Martę Kowalik
18.00
WTOREK 10.02.2015
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 10 greg.
7.00 + Stanisława w 20 r. śm. i Apolonię
Sosińskich
7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla siostry Scholastyki w dniu imienin.
18.00 + Teresę Kaszubską w 14 r. śm.
ŚRODA 11. 02.2015
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 11 greg.
7.00 + Kazimierza w 1 r. śm. i Jana
Wardaków.
7.00 + Jerzego Niedośpiaka p.p.
10.00 W intencji chorych.

10 lutego. Święta Scholastyka, dziewica

Intencje mszalne c. d.
CZWARTEK 12.02.2015
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 12 greg.
7.00 + Eulalię Wódecką.
7.00 Dziękczynno-błagalna dla Łukasza.
18.00 + Franciszka w 4 r. śm. i rodziców,
Józefę i Franciszka Kamińskich oraz
Wiktorię i Zygmunta Borkowskich.
PIĄTEK 13.02.2015
7.00 + Henryka, Ludwikę Włoczewskich,
Ryszarda, Natalię, Edmunda Góreckich.
7.00 + Barbarę Barciszewską p.p.
7.00 + Anastazję Mazur p.p.
18.00 + Eugeniusza Peplińskiego 13 greg.
SOBOTA 14.02.2015
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 14 greg.
7.00 + Mariannę Staniszewską w 25 r. śm.
7.00 + Danutę Kaszyńską p.p.
18.00 + Halinę, Tadeusza, Adama, Sylwestra,
Mirosława Biegaj.
NIEDZIELA 15.02.2015
7.00 + Zdzisława Godlewskiego, Witolda
Mojek.
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 15 greg.
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Janinę Dzikowską.
11.30 W intencji niepełnosprawnych.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Rodziców Annę, Wiktora Korzeń,
dziadków Bielińskich, ciocię Krystynę
Bielawską, Halinę i Mariana Janas.

18.00 NOWENNA DO MBN POMOCY

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Zygmunt Ciura
Wieczny odpoczynek…

Scholastyka pochodziła z Nursji i była siostrą bliźniaczką św. Benedykta. Była
niewątpliwie od dziecka pod urokiem swego brata. Towarzyszyła też mu w jego
podróżach i naśladowała tryb życia, poświęcony Panu Bogu. Kiedy Benedykt
założył pierwszy klasztor, ona założyła podobny klasztor dla niewiast. Do dnia
dzisiejszego istnieją te dwa klasztory. Można także oglądać grotę, gdzie się spotykali na świętych rozmowach. Podobnie działo się na Monte Cassino.
Kiedy spotkali się po raz ostatni na tej ziemi, ich rozmowa przedłużyła się do nocy. Scholastyka umarła trzy dni później, 10 lutego 542 r. Według relacji
św. Grzegorza Wielkiego, trzeciego dnia po ostatnim spotkaniu, kiedy
św. Benedykt patrzył ze swojej celi na świat i na klasztor, w którym żyła św.
Scholastyka, ujrzał jej duszę w postaci białej gołąbki, unoszącej się do nieba.
Posłał natychmiast braci po jej ciało i złożył je w grobie, który w kościele swego klasztoru przygotował dla siebie. Święta uważana jest za matkę duchową rodzin wszystkich benedyktynek.

11 lutego. Najświętsza Maryja Panna z Lourdes
W 1858 roku Matka Boża zjawiła się ubogiej pasterce, św. Bernadecie Soubirous,
w Lourdes. Podczas osiemnastu zjawień Maryja wzywała do modlitwy i pokuty. 11 lutego
Bernadetta wraz z siostrą i przyjaciółką udała się w pobliże Starej Skały na poszukiwanie
suchych gałęzi. Gdy dziewczyna została sama, usłyszała dziwny dźwięk i zobaczyła światłość, z której wyłoniła się postać "Pięknej Pani" z różańcem w ręku. Odtąd objawienia
powtarzały się. Bernadetta opowiedziała o tym wydarzeniu koleżankom, te rozpowiedziały
o tym sąsiadom. Rodzice strofowali Bernadettę, że rozpowiada plotki; zakazali jej chodzić
do groty, w której miała jej się ukazać Matka Boża. Kiedy w czasie odmawiania różańca
ponownie ukazała się Matka Boża, Bernadetta, idąc za radą towarzyszek, pokropiła tajemniczą zjawę i wypowiedziała słowa: "Jeśli przychodzisz od Boga, zbliż się; jeśli od szatana,
idź precz!". Pani, uśmiechając się, zbliżyła się aż do brzegu wylotu groty i odmawiała różaniec. Matka Boża
poleciła dziewczynce, aby przychodziła przez kolejnych 15 dni. 21 lutego, w niedzielę, zjawiło się przy grocie skał
kilka tysięcy ludzi. Pełna smutku Matka Boża zachęcała, aby modliła się za grzeszników. Bernadetta została
zatrzymana przez komendanta miejscowej policji i poddana śledztwu, była także karana przez uczące ją siostry,
że wprowadziła tyle zamieszania swoimi przywidzeniami. 23 lutego Matka Boża ponownie zjawiła się i poleciła,
aby udała się do miejscowego proboszcza i poprosiła go, aby tu wystawiono ku Jej czci kaplicę. 25 lutego usłyszała polecenie: "A teraz idź do źródła, napij się z niego i obmyj się w nim". Na kolanach Bernadetta podążyła więc
ku wskazanemu w pobliżu groty miejscu. Gdy zaczęła grzebać, pokazała się woda. Na oczach śledzącego wszystko uważnie tłumu ukazało się źródło, którego dotąd nie było. Okazało się rychło, że woda ta ma moc leczniczą.
Lourdes zasłynęło jako pierwsze wśród wszystkich sanktuariów chrześcijańskich. 2 marca Matka Boża wyraziła
życzenie, aby do groty urządzano procesje. 25 marca, w uroczystość Zwiastowania, Bernadetta ponownie ujrzała
Matkę Bożą. Kiedy zapytała Ją o imię, otrzymała odpowiedź: "Jam jest Niepokalane Poczęcie". Były to bardzo
ważne słowa, ponieważ mijały zaledwie 4 lata od ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym
Poczęciu Maryi, który budził pewne kontrowersje. 16 lipca, w uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej, Matka Boża
pojawiła się po raz ostatni. 18 stycznia 1862 roku komisja biskupa z Targes po wielu badaniach ogłosiła dekret,
że "można dać wiarę" zjawiskom, jakie się przydarzyły w Lourdes. W roku 1864 ks. proboszcz przystąpił do budowy świątyni. W roku 1875 poświęcił ją uroczyście arcybiskup Paryża Guibert. W uroczystości tej wzięło udział:
35 arcybiskupów i biskupów, 3 tys. kapłanów i 100 tys. wiernych. W roku 1891 Leon XII ustanowił święto
Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które św. Pius X w 1907 r. rozciągnął na cały Kościół.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

