OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
W naszej parafii jest to dzień I Komunii św. – prosimy
o modlitwę w intencji dzieci i ich rodzin. Od jutra do
piątku włącznie dzieci będą przeżywały „biały tydzień”
uczestnicząc we Mszy św. o godz. 18.00.
2. Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na potrzeby Seminarium Duchownego w naszej Diecezji.
3. Przeżywamy maj – miesiąc poświęcony Matce Bożej. Nabożeństwa majowe w naszym kościele są odprawiane: w dni powszednie po wieczornej Mszy św.,
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
a w niedziele o godz. 17.15.
MICHAŁA ARCHANIOŁA
4. Jutro, w poniedziałek (9 maja) o godz. 16.30 będzie
spowiedź dla dzieci, które będą przeżywały I rocznicę ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE BROŃ NAS W WALCE,
swojej Komunii św. oraz dla ich rodziców i bliskich.
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
5. W piątek (13 maja), po nabożeństwie majowym odI ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
będzie się spotkanie dla młodzieży przygotowującej się BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH
do bierzmowania. Obecność obowiązkowa.
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
6. W najbliższą niedzielę (15 maja) przypada Uroczy- POKORNIE PROSIMY A TY,
stość Zesłania Ducha św. Przypominamy, że niedziela KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIESKIEGO, SZATANA I INNE
ta kończy okres Wielkanocy. Kończy się czas spowie- ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUdzi i Komunii św. wielkanocnej.
BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
7. Również w przyszłą niedzielę (15 maja) uroczystość ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN
rocznicy I Komunii św. o godz. 11.30.
8. Trwamy w nowennie przed Uroczystością Zesłania
Ducha św., która jest odprawiana po nabożeństwie majowym.
9. Ofiary zbierane na tacę w przyszła niedzielę – 15
maja będą przeznaczone na organizację Światowych dni
Młodzieży.
10. W tym tygodniu firma sprzątająca wymyła podłogę Parafia p.w. św. Michała
kościoła i nałożyła na nią polimery. Wyczyszczono Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
konfesjonały oraz ławki. Za usługę już zapłacono, kwo- ul. Warszawska 1a
tel. 022/775 23 32
tę 6 tys. zł.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
można w zakrystii.
Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt. (bez czw.,
oraz uroczystości i świąt, kościelnych i państwowych): 10-12
16-17:30
KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

Wiadomości Parafialne
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus
czynił i czego nauczał od początku aż do dnia,
w którym dał polecenia apostołom, których sobie
wybrał przez Ducha Świętego, a potem został
wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele
dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:
«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan
chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie
ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go
zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz
królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza
to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił
swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż
po krańce ziemi». Po tych słowach uniósł się w
ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed
oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak
wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj
mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z
Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie
tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do
nieba».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
2 Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
3 bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
6 Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
7 Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
8 Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
9 Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu do Hebrajczyków. Chrystus wszedł
nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej

08 maja 2016r.
odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba,
aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga,
ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować,
jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni
z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby
cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem
raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów
wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem,
lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. Mamy
więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę
nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje.
Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem
Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną,
oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego
i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest
zaufania Ten, który dał obietnicę.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.

Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest
napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego
dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone
będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem.
Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na
was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie
w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc
z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii
i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich
błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony
do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką
radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne

NIEDZIELA 08.05.2016
7.00 Int. Różańca Fatimskiego.
8.30 Pierwsza Komunia Święta.
10.00 + Zygmunta Godzwa i Stanisława
Szczepańskiego.
11.30 + Stanisława i Paulinę Zielskich,
Sławomira Woźniaka i Bartosza Żukowskiego.
13.00 W int. parafian.
18.00 Dziękczynna w int. Eugenii.
PONIEDZIAŁEK 09.05.2016
7.00 O potrzebne łaski i Boże błog. dla
Krzysztofa.
7.00 + Andrzeja Burzyńskiego.
7.00 + Jadwigę i Władysława Karolak
w 5 r. śm.
18.00 + Andrzeja Kurowskiego w 3 r.
śm.
18.00 + Kazimierza Dąbrowskiego.

10 maja. Święty Jan z Avili, prezbiter i doktor Kościoła.

CZWARTEK 12.05.2016
7.00 + Werginę Sosińską p.p.
7.00 + Janusza Szlufarskiego p.p.
18.00 + Kazimierę i Jana Rzemieniewskich.
PIĄTEK 13.05.2016
7.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 + Genowefę Trawka p.p.
18.00 + Zofię Godzwa i Zofię Szczepańską.
18.00 + Franciszka Stopczyńskiego.

SOBOTA 14.05.2016
7.00 + Zofię i Antoniego Żaczek, Wiktorię i Feliksa Pruchniewicz.
18.00
O Boże błogosławieństwo i
WTOREK 10.05.2016
wszelkie
potrzebne
łaski dla Marysi 2 r.
7.00 + Wiktorię Piórkowską i zm. z
urodzin
oraz
dla
jej
rodziców.
rodz.
7.00 + Zofię Urbaniak, Stanisławę 18.00 + Aleksandra w 17 r. śm. i ApoloWiernicką, zm. małżonków i dzieci nię Hołyńskich i Mariana Urbaniaka.
oraz Ryszarda Możdżyńskiego.
NIEDZIELA 15.05.2016
7.00 + Stanisława Dwórznika.
18.00 + Piotra w 30 r. śm., Genowefę w 7.00
23 r. śm. i Mariusza w 26 r. śm Wrona 8.30 + Wypominki roczne.
oraz Alfonsa Zawadzkiego w 28 r. śm. 10.00 W int. Niepełnosprawnych.
11.30 Rocznica I Komunii Świętej.
18.00 + Stefana i Bronisławę Bardoni.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Zofię Jastrzębską i zm. z rodz.
ŚRODA 11.05.2016
7.00 + Grzegorza Komendowskiego w
3 r. śm.
7.00 + Stanisława - Bogdana Ziemak
p.p.
7.00 + Władysława Orłow p.p.
18.00 Nowenna do MBN Pomocy.

Jan urodził się 6 stycznia 1500 r. w Almodóvar del Campo,
w hiszpańskiej rodzinie szlacheckiej o korzeniach żydowskich. Już
jako 14-latek podjął studia prawnicze na uniwersytecie w Salamance,
a potem studiował filozofię i teologię w seminarium w Alcalá. Po
śmierci rodziców rozdał majątek ubogim. Po przyjęciu święceń kapłańskich zaprosił do stołu na obiad prymicyjny dwunastu żebraków
i osobiście im usługiwał. Pragnął wyjechać na misje do Ameryki, ale
arcybiskup Sewilli zlecił mu wędrowne misje ludowe. Przemierzał więc całą Andaluzję,
katechizując dzieci i ucząc dorosłych modlitwy, a nade wszystko spowiadał. Ponieważ nie
przyjmował ofiar za intencje mszalne, wiódł bardzo ubogi żywot. W 1531 r. oskarżono go
o iluminizm - przeświadczenie, że prawdę można poznać nie drogą rozumowania, lecz wyłącznie intuicyjnie, dzięki oświeceniu umysłu przez Boga. Podejrzewany o głoszenie herezji, spędził dwa lata w więzieniu inkwizycji, ale ostatecznie oczyszczono go z zarzutów i po
licznych interwencjach został uwolniony. Udał się wtedy do Granady, a potem powrócił do
Andaluzji. Po 1540 r. poświęcił się dziełu tworzenia sieci kolegiów oraz szkół wyższych.
Założył m.in. uniwersytet w Baeza na południu Hiszpanii. Powołał także do istnienia stowarzyszenie życia wewnętrznego. Do historii przeszedł nie tylko jako misjonarz ludowy,
mistyk, wykładowca akademicki i autor dzieł o życiu duchowym, które wysoko cenili m.in.
św. Franciszek Salezy i św. Alfons Liguori. Był bowiem porywającym kaznodzieją, a głoszone przez niego nauki doprowadziły do niejednego nawrócenia. Wystarczy przypomnieć
św. Jana Bożego, który po wysłuchaniu w Granadzie jego kazania tak gorliwie pokutował
i okazywał żal za grzechy, że został uznany za szaleńca. Z kolei wicekról Katalonii tak bardzo był poruszony kazaniem Jana wygłoszonym podczas pogrzebu królowej Izabeli Portugalskiej, że wstąpił do jezuitów - znamy go jako św. Franciszka Borgiasza. Do grona duchowych podopiecznych Jana, z którymi prowadził korespondencję, należeli także święci:
Ludwik z Granady, Ignacy Loyola i Teresa z Ávila. Zmarł 10 maja 1569 r. w Montilla koło
Kordoby. Jego kult zaaprobował Klemens XIII, ogłaszając go sługą Bożym w dniu 8 lutego
1759 r. Beatyfikował go Leon XIII 4 kwietnia 1894 r. W dniu 31 maja 1970 roku kanonizował go papież Paweł VI, który uważał, że Jan powinien być wzorem do naśladowania dla
wszystkich współczesnych księży, cierpiących na kryzys tożsamości. 7 października 2012 r.
papież Benedykt XVI ogłosił św. Jana z Avili doktorem Kościoła powszechnego, wraz ze
św. Hildegardą z Bingen.
Por.: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

