OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Dziś w naszej Parafii uroczystość Pierwszej Komunii św.
Prosimy o modlitwę w intencji dzieci i ich rodzin. Od jutra
do soboty włącznie dzieci będą przeżywały „biały tydzień”
uczestnicząc we Mszy św. o godz. 18.00.

Wiadomości Parafialne

2. Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na potrzeby
Seminarium Duchownego. Również dzisiaj zbierane są ofiary
do puszek na pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia
ziemi w Nepalu.

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
PIERWSZE CZYTANIE

3. Przeżywamy maj – miesiąc poświęcony czci Matki Bożej.
Nabożeństwa majowe w naszym kościele są odprawiane,
w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedziele MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA
o godz. 17.30.
4. Od piątku rozpoczniemy nowennę przed Uroczystością
Zesłania Ducha Świętego. Nowenna będzie odprawiana
podczas nabożeństw majowych.
5. W sobotę będziemy obchodzili Uroczystość Św. Andrzeja
Boboli, Kapłana i Męczennika, patrona Polski i metropolii
Warszawskiej. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.
6. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzili Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego. Ofiary zbierane tego dnia
na tacę będą przeznaczone na organizację Światowych Dni
Młodzieży.
7. Organizujemy wyjazd do Hiszpanii i Francji – zostały już
tylko 3 miejsca - zapraszamy.

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

8. Pragniemy poinformować, że Grupa Inicjatyw i Działań
Obywatelskich powołana w celu ufundowania sztandaru miastu Nowy Dwór Mazowiecki w przyszłą niedzielę przeprowadzi zbiórkę przy kościele na ten cel. Szczegóły w gablocie
na zewnątrz.
9. W tym tygodniu firma sprzątająca wymyła podłogę w kościele i nałożyła na nią polimery .Wyczyszczono również
ławki – nie tylko z brudu, ale (o tym też trzeba powiedzieć –
bo to mówi o kulturze osobistej niektórych) i gum do żucia
poprzyklejanych do ławek. Dziękuję rodzicom komunijnych
dzieci, za to, że pokryli część kosztów tego sprzątania.
10. Informujemy, że w tym miesiącu są jeszcze wolne intencje mszalne
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy
Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na
spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: "Wstań,
ja też jestem człowiekiem". Wtedy Piotr
przemówił: "Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale
w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto
się Go boi i postępuje sprawiedliwie". Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty
zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki.
I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar
Ducha Świętego wylany został także na
pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr:
"Któż może odmówić chrztu tym, którzy
otrzymali Ducha Świętego tak samo jak
my?" I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa
Chrystusa. Potem uprosili go, aby zabawił
u nich jeszcze kilka dni.
Oto słowo Boże.
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Refren: Wobec narodów objawił zbawienie.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.
DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto
miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto
nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miło-
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ścią. W tym objawiła się miłość Boga
ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki
Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie
my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas
umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę
przebłagalną za nasze grzechy.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus
powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie
umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie
zachowywać moje przykazania, będziecie
trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego
miłości. To wam powiedziałem, aby radość
moja w was była i aby radość wasza była
pełna. To jest moje przykazanie, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół
swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi,
jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już
was nie nazywam sługami, bo sługa nie
wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie
wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to, abyście szli
i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go
prosicie w imię moje. To wam przykazuję,
abyście się wzajemnie miłowali".
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje mszalne
NIEDZIELA 10. 05. 2015
7.00 W int. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 W INTENCJI DZIECI I KOMUNIJNYCH
10.00 + Wiktorię Piórkowską i zm z rodz.
11.30 + Stanisława, Paulinę Zielińskich,
Sławomira Woźniaka, Bartosza Żukowskiego.
13.00 ZA PARAFIAN.
18.00 + Jana w 32 r. śm. i Irenę Młynarskich, Feliksa Frączyka.
PONIEDZIAŁEK 11. 05. 2015
7.00 + Hieronima, Kazimierę i Kazimierza
Czajka.
7.00 + Sylwestra Czajkowskiego i zm. z
rodziny.
7.00 + Eugeniusza Pierzchałę, Helenę, Emilię i Jana Liwskich
7.00 +.Marię Kuczyńską p.p.
18.00 + Rodziców Halinę i Mariana Janas,
Halinę i Czesława Bielińskich.
18.00 + Marię Szostak w 2 r. śm.
WTOREK 12. 05. 2015
7.00 + Wiesława Nowowiejskigo.
7.00 + Zofię, Antoniego i Stanisława Żaczek, Wiktorię i Feliksa Pruchniewiczów.
7.00 + Jana w 58 r. śm., Zofię Tobolczyk,
dziadków Tobolczyków i Józefa Kraskę.
7.00 + Grzegorza Zadruskiego p.p.
18.00 + Franciszk Antoniuka, zm. rodziców, teściów oraz brata Antoniego i Zbigniewa.
18.00 + Zofie i Ludwika Winter.
18.00 + Floriana w 15 r. śm., Leszka Gratka, zm. z rodz. Drzewieckich.
ŚRODA 13. 05. 2015
7.00 Dziękczynno-błagalna w int. Justyny
Hagemajer i Boże błog. z racji imienin.
7.00 + Jadwigę i Władysława Karolak w
4 r. śm.
7.00 + Zofię, Klemensa Hołocińskich, Jana,
Martę Walas.
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 + Mieczysława Ratajczaka p.p.
18.00 + Edwarda Hrechowicza.
CZWATEK 14. 05. 2015

12 MAJA. ŚWIĘCI NEREUSZ I ACHILLES, MĘCZENNICY.
Intencje mszalne c. d.
CZWATEK 14. 05. 2015
7.00 + Stanisławę, Weronikę, Zofię, Józefa
Urbaniaków, Ryszarda Możdżyńskiego.
7.00 + Mariannę, Jana Orzechowskich, zm. z
rodz.
7.00 + Jadwigę Frączak, Klementynę Krajczyńską.
18.00 + Piotra, Genowefę, Mariusza Wrona, Alfonsa Zawadzkiego.
PIĄTK 15. 05. 2015
7.00 + Apolonię, Aleksandra Hołyńskich.
7.00 + Zofię Jastrzębską, zm. z rodz.
9.00 W INTENCJI GIMNAZJUM
18.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla siostry Zofii w dniu imienin.
18.00 + Zofię Godzwa, Zofię Szczepańską.
18.00 + Roberta Morzy p.p.
SOBOTA 16. 05. 2015
7.00 + Zofię Lisek.
7.00 + Zofię i Piotra Koza.
7.00 + Ryszarda Dudzińskiego.
18.00 + Kazimierza Miętek w 1 r. śm.
18.00 + Helenę i Marcelego Trojanowskich, Walerię, Jana Jarzyńskich, Leonarda Gmurczyk, Mariannę Kopka.
NIEDZIELA 17. 05. 2015
7.00 O intronizację Króla wszechświata Pana
Jezusa w sercach, rodzinach, parafii, Polsce i na
całym świecie
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Feliksę, Mieczysława, Karolinę i Stanisława Dudek.
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
13.00 ZA PARAFIAN.
18.00 + Halinę i Mieczysława Wiśniewskich.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Zofia Koziara
Śp. Tadeusz Zenon Jeszkie
Śp. Marek Paweł Cichocki

Według św. Damazego, papieża, Nereusz i Achilles byli żołnierzami rzymskimi, przydzielonymi namiestnikowi do wykonywania egzekucji na wyznawcach
Chrystusa. Na widok ich odwagi żołnierze nawrócili się i z katów stali się
męczennikami. Porzucili służbę wojskową. Zostali umęczeni za wiarę i pochowani na cmentarzu przy Via Ardeatina ok. 304 r. Uszkodzona płaskorzeźba przedstawiająca Achillesa jest najstarszym znanym wizerunkiem męczeństwa. Inna
legenda dotycząca tych męczenników mówi, że należeli do dworzan Flawii
Domitylli, wnuczki cesarza Wespazjana, małżonki konsula Tytusa Flawiusza
Klemensa, która przyjęła chrzest. Po straceniu konsula Tytusa przez cesarza Domicjana Flawia została wygnana na wyspę Pantellerię pod Neapolem, a potem umęczona wraz
z Nereuszem i Achillesem. Dokumenty z wieku VII i VIII potwierdzają, że pielgrzymi, nawiedzający
Rzym, bardzo licznie odwiedzali także grób świętych Nereusza i Achillesa. Istniejąca do dziś bazylika
pod ich wezwaniem pochodzi z wieku XIII i XIV. Na zachowanym tam tronie można przeczytać tekst
kazania, jakie ku czci tych męczenników wygłosił papież św. Grzegorz I Wielki.

14 MAJAŚWIĘTY MACIEJ, APOSTOŁ.
Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa.
Wybrany został przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie
i samobójstwie. Maciejowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez
nałożenie rąk. Piotr był przekonany, że tak jak Stary Testament opierał się na 12 synach
Jakuba patriarchy, tak i Nowy Testament miał się opierać na 12 Apostołach. Skoro zaś
liczba ta została zdekompletowana, należało ją uzupełnić. Tego samego zdania byli także inni Apostołowie. Rozstrzyganie spornych spraw przez losowanie było wówczas
zwyczajem powszechnie przyjętym. Nie decydowała tu jednak przypadkowość czy jakiś
inny wzgląd, ale głęboka wiara w nadprzyrodzoną interwencję Ducha Świętego. Wyraźnie wskazują na to słowa Księcia Apostołów: "Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż
z tych dwóch jednego, którego wybrałeś". Poza opisem powołania nie ma o nim pewnych informacji. Według Euzebiusza z Cezarei, św. Maciej był jednym z 72 uczniów
Pana Jezusa. Był pochodzenia żydowskiego, jak na to wskazuje pochodzenie wszystkich Apostołów,
a także uczniów Chrystusa. Także hebrajskie imię teoforyczne Mattatyah wskazuje na żydowskie
pochodzenie Apostoła. O pracy apostolskiej św. Macieja nie możemy wiele powiedzieć, chociaż
w starożytności chrześcijańskiej krążyło wiele legend na jej temat. Według nich miał on głosić najpierw Ewangelię w Judei, potem w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie, a więc na rubieżach Słowian. Miał
jednak ponieść śmierć męczeńską w Jerozolimie, ukamienowany jako wróg narodu żydowskiego
i jego zdrajca. Natomiast Klemens Aleksandryjski, najbliższy czasom św. Macieja, wyraża opinię,
że Maciej zmarł śmiercią naturalną ok. roku 50 (inni podają rok 80). Wśród pism apokryficznych
o św. Macieju zachowały się jedynie fragmenty tak zwanej Ewangelii św. Macieja oraz fragmenty
Dziejów św. Macieja. Oba pisma powstały w wieku III i mają wyraźnie zabarwienie gnostyckie.
Po prostu imieniem Apostoła chcieli posłużyć się jako szyldem heretycy, aby swoim błędom dać
większą powagę i pozory prawdy.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

Wieczny odpoczynek…

