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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przeżywamy maj – miesiąc poświęcony czci Matki Bożej.Nabożeństwa majowe
w naszym kościele są odprawiane ; w dni powszednie po Mszy św.wieczornej,a
w niedziele o godz.17.30.
2. Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na potrzeby Seminarium Duchownego.
3. W piątek przypada Uroczystość św.Andrzeja Boboli,kapłana i męczennika,patrona
Polski i Metropolii warszawskiej.
4. Z racji uroczystości w piątek ,można spożywać pokarmy mięsne.
5. Dnia 24 maja,będzie miała miejsce już II Pielgrzymka Żywego Różańca Diecezji
Warszawsko – Praskiej do Sanktuarium M.Bożej Loretańskiej w Loreto k.
Kamieńczyka.Początek spotkania o godz.9.30. Zapraszamy.
6. W związku z organizacją święta szkoły – Gimnazjum im.Św.Jana Pawła II,
Dyrekcja Szkoły zwraca się z prośbą o udostępnienie pamiątek związanych z
Janem Pawłem II ( np.zdjęcia z pielgrzymek,ze spotkań indywidualnych ,oraz
innych rzeczy,celem stworzenia wystawy pt.Moje spotkane z JP II .)
Pamiątki należy składać do biblioteki szkolnej.Kontakt – S.Judyta i p.Hanna
Twardowska – nauczyciel,bibliotekarz gimnazjum.
7. Pragniemy poinformować,że nasz parafianin ,kleryk VI roku Seminarium
Duchownego Diecezji Warszawsko – Praskiej,diakon Michał Burczyński,
7 czerwca tego roku przyjmie Święcenia Prezbiteratu ( Kapłańskie ).Polecamy
go waszym modlitwom.
8. Osobom ,które zapisały się na pielgrzymkę do Fatimy i Hiszpanii,pragniemy
przypomnieć o wpłacaniu II raty należności za wyjazd .Termin wpłat do 15.06.
9. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania drugi rok zapraszamy w przyszłą
niedzielę na spotkanie po Mszy Św o godz 10:00. Młodzież z 1 grupy zapraszamy w
przyszłą niedzielę na spotkanie o godz 16.00 w salce.
10. Dzis ostatnia możliwość na zapisanie się na wyjazd – pielgrzymkę do Wrocławia.
Wszelkie informacje w zakrystii oraz w gablocie.
11. Wspólnota Neokatechumenalna kontynuuje akcję ewangelizacyjną odwiedzając
nasze domy i dając świadectwo swojej wiary.

Modlitwa o łaskę
powołania.
Panie Jezu znasz moje
serce, rozumiesz moje
tęsknoty. Wiesz,
że jest zdolne kochać.
Dziś proszę Cię o łaskę
powołania. Jeżeli jestem godny(a), to ześlij
ją dla mnie. Jeżeli
mnie
widzisz gdzie indziej,
to proszę Cię o nią dla
innych. Potrzebujesz
naszych rąk, by dobrze
czynić, naszych serc,
by kochać, naszych ust, by głosić Ewangelię. Potrzebujesz naszych nóg, by
docierać do każdego. Wejrzyj, Panie, na moją młodość, nie dopuść, bym się
zagubił(a), daj mi gorliwość, bym dobrze czynił(a), wrażliwość, bym dostrzegał(a) potrzeby i pochylał(a) się nad nimi, wymowę, bym dobrze mówił(a) o
Tobie, zdrowie, bym Cię zaniósł (zaniosła) tam, gdzie być pragniesz. Spraw,
bym tak żyjąc przygotował(a) się do tej jedynej decyzji- bycia z Tobą na
wieki. Amen
Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć

Paweł Kozera kaw z par sw Bartłomieja w Jerzmanowicach oraz Małgorzata
Jelińska panna z par tut.

Wiadomości Parafialne
4 Niedziela Wielkanocna, 11 maja 2011r.

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
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PIERWSZE CZYTANIE
Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem
Czytanie z Dziejów Apostolskich Dz 2,14a.36–41
W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i
przemówił donośnym głosem: „Niech cały dom Izraela
wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego
wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i
zapytali Piotra i pozostałych apostołów: „Cóż mamy
czynić, bracia?”. Powiedział do nich Piotr:
„Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,
a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest
obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy
są daleko, a których powoła Pan, Bóg nasz”. W wielu
też innych słowach dawał świadectwo i napominał:
„Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia”. Ci więc,
którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody,
gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził
przez ciemną dolinę
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE
Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła
1P 2,20b–25
Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie,
a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście
powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i
zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami.
On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było
podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy
cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi
sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze
grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami
grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran
zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce,
ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz
waszych.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 10,14
Alleluja, alleluja, alleluja
Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Jezus jest bramą owiec
Słowa Ewangelii według świętego Jana J 10,1–10
Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale
wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem
owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego
głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza
je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a
owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają.
Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od
niego, bo nie znają głosu obcych”. Tę przypowieść
opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia
tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich
Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede
Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały
ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze
Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie
paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść,
zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce
miały życie i miały je w obfitości”.
Oto słowo Pańskie.

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 11.05.2014
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 + Zofię i Piotra Skowyrskich oaz zm. z rodz.
Sierawskich
10.00 + Stanisława i Paulinę Zielskich, Sławomira (m)
Wożniak, Bartosza Żukowskiego oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
11.30 + Hannę Pieciak w 15 r. śm.
13.00 Za Parafian
18.00 Dziękczynna w 5 r. ślubu Moniki i Macieja z
prośbą o Boże błogosławieństwo dla Maksymilianka
PONIEDZIAŁEK 12.05.2014
7.00 + Jana w 57 r. śm. i Zofię Tobolczyk, dziadków
Tobolczyków oraz Józefę Krasko.
7.00 + Jana i Martę Kowalik
18.00 + Kazimierę, Aleksandra i Tadeusza Wierzbickich
18.00 + Eugenię Helman p.p.
WTOREK 13.05.2014
7.00 + Zofię i Jana Umińskich oaz zm. z rodziny.
7.00 + Andrzeja Burzyńskiego
18.00 + Zofię i Stanisława Kwiatkowskich
18.00 +Za zmarłe dziecko.
ŚRODA 14.05.2014
7.00 + Zofię Łuszczewską p.p.
7.00 +Aleksandra (m) w 15 r. śm. i Apolonię.Hołyńskich
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 + Annę Rafalską
CZWATEK 15.05.2014
7.00 + Zofię Jastrzębską i zm. z rodziny
7.00 + Helenę i Jana Żarko
18.00 + Zofię Godzwa i Zofię Szczepańską
PIĄTEK 16.05.2014
7.00 + Jana i Mariannę Orzechowskich
7.00 + Zofię Urbaniak i Stanisławę Wiernicką
18.00 + Zofię i Władysława Januszewskich, Janinę,
Józefa i Włodzimierza Obtułowicz oraz Kazimierza
Januszewskiego
SOBOTA 17.05.2014
7.00 Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa za grzechy nasze, naszej parafii i całego
świata
7.00 + Wawrzyńca i Zofię Hyla
18.00 + Irenę Rakowską w 21 r. śm.
NIEDZIELA 18.05.2014
7.00 + Stanisławę i Aleksandra w 11 r. śm. Biernackich oraz zmarłych z rodziny
8.30…. WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Feliksę, Mieczysłąwa, Karolinę i Stanisława

Tekst do przemyśleń
Dudek
11.30 W intencji Niepełnosprawnych
13.00 Za Parafian
18.00 + Walerię, Władysława i Szczepana Nawrockich, Józefę Wojnarowska
KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA Dzisiejsza

niedziela nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza.
Mesjasz, jakiego głosili prorocy ludu pierwszego wybrania, mial nosić różne cechy. Według jednych miał być
królem triumfują-cym nad wrogami Izraela. Zdaniem
innych miał być Cierpiącym Sługą. Wreszcie inni oczekiwali go jako prawdziwego pasterza zbierającego w
jedno Żydów rozproszonych po diasporach świa-ta.
Ogłaszając, że jest Dobrym Pasterzem, Jezus wskazuje,
że Jego największą troską nie jest jedność jakiegoś
narodu, ale całej ludzkości. Każda Msza święta jest
małą antycypacją tej wielkiej jedności całego świata.
Cokolwiek wam powie, to czyńcie. A co nam mówi Chrystus?
Czy nie przede wszystkim to, co
znajdujemy w tak jędrnym streszczeniu w Liście świętego Pawła
do Galatów? „Bóg zesłał swojego
Syna, zrodzonego z Niewiasty,
zrodzonego pod Prawem, aby
wykupił tych, którzy podlegali
Prawu, abyśmy mogli otrzymać
przybrane synostwo. Na dowód
tego, że jesteście synami, Bóg
wysłał do serc naszych Ducha
Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze». A zatem nie
jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to
i dziedzicem z woli Bożej” (Ga 4, 4-7). To mówi nam
Chrystus z pokolenia na pokolenie. Mówi poprzez
wszystko, co czyni i czego naucza. Mówi przede wszystkim przez to, kim jest. Jest Synem Bożym — i przychodzi nam dawać przybrane synostwo. Otrzymując w
mocy Ducha Świętego godność synów Bożych, w mocy
tegoż Ducha mówimy do Boga: „Ojcze”. Jako synowie
Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo
Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności. Chrystus
obecny wraz ze swą Matką w polskiej Kanie stawia
przed nami z pokolenia na pokolenie wielką sprawę
wolności. Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako
miara jego godności. Jednakże jest mu ona równocześnie zadana. „Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości” — jak się wyraża poeta (Leopold Staff, Oto twa
pieśń). Wolności bowiem może człowiek używać dobrze
lub źle. Może przez nią budować lub niszczyć. Zawiera
się w jasnogórskiej ewangelizacji wezwanie do dziedzictwa synów Bożych. Wezwanie do życia w wolności. Do
czynienia dobrego użytku z wolności. Do budowania, a
nie do niszczenia. (Fragment homilii w czasie Mszy św.
odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry, Częstochowa,
19 czerwca 1983)
W tym tygodniu do wieczności odeszła:
Śp.Mieczysława Affek
Wieczny odpoczynek …..

Jest ogromna różnica między aniołami z Biblii i aniołami z tarota; między muzyką symfoniczną, wykonywaną
przez profesjonalistów i muzyką z podwórka wykonywaną przez chór trzech pijaków wracających z knajpy; między autentycznym dziełem Holmana Hunta, przedstawiającym Jezusa pukającego do bramy naszej duszy, a jego
imitacją, namalowaną przez jakiegoś niedzielnego malarza i sprzedawaną na odpustowym stoisku, między prawdziwym złotem a imitacją złota, wreszcie między duchowością chrześcijańską a duchowością reiki. Jest różnica
między talk- -show, gdzie neurotyczna pani z mikrofonem w dłoniach z niebieskimi tipsami decyduje o tym, co
jest dobre a co złe, a Dekalogiem z dziesięcioma przykazaniami wyrytymi palcami Boga. Jest wreszcie różnica
między homilią wygłoszoną przez kapłana, który żyje tym, co głosi, a kazaniem księdza, któremu tylko się wydaje, że skoro głosi prawdę, to nią żyje. Świat nie bardzo potrzebuje ludzi tylko głoszących miłość. Świat potrzebuje
ludzi, którzy żyją miłością. Czasem słowa są te same, ale inny człowiek, i wszyscy czują różnicę między głosicielem, który mówi poprawnie, a tym, który żyje poprawnie. Odwołując się do Ewangelii: owce rozpoznają głos
prawdziwego pasterza. Głos to jeszcze nie filozofia, nie wiedza, nie treść, tylko akcent, barwa, duch przekonania,
zaangażowanie emocjonalne, poprawność wypowiedzi lub jej zaburzenia, sztuczna płynność albo swobodna, robienie długich pauz, które męczą, albo takich, które zmuszają do medytacji, nerwowy sposób wypowiedzi lub jej
dynamika, wzdychanie, które zdradza wewnętrzną sprzeczność, albo wzdychanie, które komunikuje czyjeś przejęcie, nabieranie powietrza w płuca, które zdradza oznaki niejasnego toku myślenia i jest zamiarem nabierania słuchaczy, albo głęboki oddech, który jest nabieraniem mocy dla słów, stres lub pewność. Zwykle te oznaki umykają
naszemu umysłowi, ale nie umykają naszej intuicji duchowej, która jest filtrem dla kłamstwa i dla prawdy. Tylko
wtedy przyjmujemy prawdę, gdy ktoś jest prawdziwy, i zawsze ją odrzucamy, gdy głoszący zakłada maskę hipokryzji. W greckim tekście jest mowa o głosie, który odróżnia prawdziwego pasterza od jego imitacji. Głos to fone,
a nie logos. Wystarczy dźwięk, by wyczuć, czy nuta jest fałszywa, czy prawdziwa, jak w instrumencie, który jest
źle nastrojony. Z przykrością słucha się śpiewu, gdy akompaniament jest odtwarzany na fałszywie nastrojonym
instrumencie. Z jeszcze większą, gdy ktoś głosi prawdę, ale sam pogrążony jest w dysonansach kłamstwa życiowego. To musi być zestrojone: życie i nasze przekonania, słowa i głos, teoria i praktyka.

Drodzy bracia i siostry, wasze zaangażowanie w promocję i troskę o
powołania osiąga pełnię znaczenia i duszpasterską skuteczność wtedy,
gdy dokonuje się w jedności Kościoła i gdy jest ukierunkowane na służbę komunii. Właśnie dlatego każdy przejaw życia wspólnoty kościelnej –
katecheza, spotkania formacyjne, modlitwa liturgiczna, pielgrzymki do
sanktuariów – to cenna okazja do tego, by wzbudzać w ludzie Bożym, a
zwłaszcza w dzieciach i młodzieży, poczucie przynależności do Kościoła
oraz poczucie odpowiedzialności za odpowiedź na otrzymane powołanie do kapłaństwa czy życia konsekrowanego, daną w sposób świadomy
i wolny. Zdolność do troski o powołania jest charakterystycznym znakiem żywotności Kościoła lokalnego. Wzywajmy w sposób ufny i wytrwały pomocy Dziewicy Maryi, aby na wzór Jej przyjęcia Bożego
planu zbawienia oraz mocą Jej wstawiennictwa rozszerzała się w każdej wspólnocie gotowość do
powiedzenia „tak” Panu, który powołuje ciągle nowych robotników na swoje żniwo. Z tym życzeniem
z serca udzielam wszystkim mojego Apostolskiego Błogosławieństwa. (Powołanie w służbie wspólnoty
Kościoła, orędzie Benedykta XVI na 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania)

Kącik dla dzieci
Jezus powiedział:
„Ja jestem bramą.
Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie,
będzie zbawiony”. (J 10,1-10)
Pismo Święte jest jak kompas.
Wskazuje właściwy kierunek
do Jezusa.

