Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
1.

2.

W związku z rozporządzeniem Ks. Abpa, Pasterza naszej Diecezji, zbierane są dzisiaj ofiary do puszek dla
Caritas – na leczenie i rehabilitację dzieci.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją
można w zakrystii.
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Św. Cyryl (Konstanty), mnich (826-869) i Św. Metody, biskup, (815-885) Obaj święci są uważani za apostołów Słowian.
w roku 1980 papież Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy
Św. Walenty, biskup i męczennik był biskupem Ter ni
w Umbrii. Wiadomości o nim są dość skąpe i niejednoznaczne. Żył
w III w. i był kapłanem rzymskim. Tam w czasie prześladowań
(Klaudiusza II Gota), wraz ze św. Mariuszem i krewnymi, asystował
męczennikom w czasie ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam został
pojmany i doprowadzony do prefekta Rzymu, który przeprowadził
rutynowy proces polegający na wymuszaniu odstępstwa od Chrystusa. w tym celu kazał użyć kijów. Ponieważ nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, kazał ściąć Walentego. Stało się to 14 lutego 269
roku. W średniowieczu na terenie niemieckim Święty był wzywany
jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza nerwowych
i epilepsji. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych czczono św. Walentego jako patrona zakochanych.
18 II Bł. Jan z Fesulis, Fra Angelico, kapłan, zakonnik. Guido
da Piętro urodził się około 1400 roku w Castello Vecchio w Mugello.
Wstąpił do dominikanów mając 20 lat. Śluby złożył około 1425 roku,
przyjmując imię zakonne Jan. Gdy zawakowało biskupstwo florenckie, zaproponowano mu je. Brat Jan błagał papieża, aby nie musiał
przyjmować tego obowiązku. "Był nie mniej znakomitym malarzem,
jak i miniaturzystą, i niezwykle przykładnym mnichem" zapisał Giorgio Vasari. Jego głównym źródłem natchnienia było Pismo Święte.
w otoczeniu Jana i w dziejach sztuki przyjęto się nazywać go Angelico anielski. Zmarł w 1445 roku w Rzymie. Został pochowany
w kościele Sancta Maria Sopra Minerva. Beatyfikowany przez Jana
Pawła II w 1982
roku. w Polsce jest
patronem historyków
sztuki.
Źródło: Por: http://
pustkow.c0.pl/gp.php?
plik=swieci.php&m=2

Fresk Fra Angelico
„Zwiastowanie”
Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/
Fie:ANGELICO,_Fra_
Annunciation,_1437-46_(2236990916).jpg

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.
Parafia p.w. Św. Michała
Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
Strona internetowa:
http://ndmswmichal.pl/
Msze św. w niedziele:
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;
13.00; 18.00
Msze św. w dni powszednie
7.00; 18.00
Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt.: 10-12
16-17:30
(bez czw., sob. oraz uroczystości
i świąt - kościelnych i państwowych; zaś w wakacje tylko po
południu)
KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Mądrości Syracha
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a
dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę,
po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed
ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to
będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi
wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się
Go boją – On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Błogosławieni słuchający Pana
Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia i szukają Go całym sercem.
Ty po to dałeś swoje przykazania, *
aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twych ustaw.
Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy, *
abym podziwiał Twoje Prawo.
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa *
i zachowywał je całym sercem.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego
Pawła Apostoła do Koryntian: Br acia:
Głosimy mądrość między doskonałymi, ale
nie mądrość tego świata ani władców tego
świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość

2017r.

ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął
żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane: «Ani oko nie widziało, ani ucho nie
słyszało, ani serce człowieka nie zdołało
pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg
tym, którzy Go miłują». Nam zaś objawił to
Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko,
nawet głębokości Boga samego.
Oto Słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli
wasza sprawiedliwość nie będzie większa
niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie
wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie
zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa,
podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega
sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie
cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy,
kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w
swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano
przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: Tak,
tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».
Oto słowo Pańskie.

Z
V NIEDZIELA ZWYKŁA 12.02.2017
7.00 W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
7.00+ Tadeusza Jendor 13 greg.
8.30 + Zbigniewa Pyrzanowskiego
28 greg.
10.00 + Jerzego Ancerowicza, Teresę
i Jerzego Jędrzejczak, Krystynę Politowską, rodziców i teściów.
11.30 + Halinę, Tadeusza, Adama, Mirosława i Sylwestra Biegaj.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Halinę Głowacką w 40 r.śm.
PONIEDZIAŁEK 13.02.2017
7.00 + Tadeusza Jendor 14 greg.
7.00.+ Zbigniewa Pyrzanowskiego
29 greg
7.00 +Kazimierę i Franciszka Kurzyńskich.
18.00 + Franciszka w 6 r.śm Józefę
i Franciszka Kamińskich, Wiktorię
i Zygmunta Borkowskich
WTOREK 14.02.2017
7.00 + Tadeusza Jendor 15 greg.
7.00 + Andrzeja i Grażynę Więcławskich
7.00 + Scholastykę i Ignacego Zielińskich
i Anastazję Szulc
18.00 + Zdzisława Godlewskiego
i Witolda Mojek.
18.00 .+ Zbigniewa Pyrzanowskiego
30 greg.
ŚRODA 15.02.2017
7.00 + Tadeusza Jendor 16 greg.
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego
7.00 +Kazimierza w 3 r.śm
Jana Wodarek
18.00 + NOWENNA DO MBNP

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Bogdan Janusz Sobczak, W ieczny odpoczynek…

CZWARTEK 16.02.2017
7.00 +.Juliana Halinę Tadeusza Drewnowskich dziadków Trzaskoma
i Drewnowskich
7.00 . + Juliannę i Franciszka Rychter
i zm z rodz
7.00 + Urszulę Boniecką pp
18.00 + Tadeusza Jendor 17 greg
PIĄTEK 17.02.2017
7.00 + Tadeusza Jendor 18 greg.
7.00 + Genowefę Brodowską w 3 r.śm,
Wiktorię i Stanisława Nowińskich
7.00 + Bogdana Przybysza
18.00 Int. wynagradzająca za grzechy
nasze, parafialne i narodowe jakimi obrażane jest Najświętsze Serce Pana Jezusa i Serce Maryi.
SOBOTA 18.02.2017
7.00 + Tadeusza Jendor 19 greg.
7.00 + Helenę i Piotra Płodziszewskich
w 22 r.śm
7.00 + Henryka Edwarda Eugenię Karwowskich, Stanisławę Kazimierza
i Franciszka Turos oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
18.00 + Wandę Affek w 2 r.śm.
V NIEDZIELA ZWYKŁA 19.02.2017
7.00+ Tadeusza Jendor 20 greg.
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Andrzeja Drwęckiego w 7 r.śm
i zm z rodz Bułków
11.30 + W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Romana Martę Tadeusza
Zakrzewskich
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Dlaczego katechizm?
To pytanie wywołuje być może zdziwienie. Jesteśmy przecież dorośli, a katechizm kojarzy się nam z Pierwszą Komunią Świętą, odnowieniem przyrzeczeń
chrztu świętego czy bierzmowaniem.
Jesteśmy dorosłymi, to prawda, ale czy to
oznacza dorosłość również we wierze?
1. Dorośli w wierze
Stawanie się dorosłym w wierze obejmuje proces
całego ludzkiego życia. Polega on na stałym katechizowaniu samego siebie, by coraz pełniej poznawać
Chrystusa, Jego Kościół, czynnie uczestniczyć w
ewangelizacji świata; by nieustannie zgłębiać prawdę
wiary, żyć w miłości Boga i bliźniego. Proces ten
dotyczy wszystkich, nawet papieża.
Ojciec Święty Jan Paweł II przemawiając 13
czerwca 1987 r. w Łodzi, w czasie Mszy św. połączonej z udzielaniem Pierwszej Komunii Świętej postawił
pytanie: Czy papież także wciąż jest katechizowany,
jak dzieci przed Pierwszą Komunią Świętą? Oczywiście. Wciąż się uczy. Uczy się niejako od Kościoła
tego wszystkiego, co ma Kościołowi przekazywać.
Uczy się przede wszystkim na modlitwie, na słuchaniu
Słowa Bożego. Uczy się od Ducha Świętego, któremu
pragnie być jak najwierniejszy, jak najposłuszniejszy,
żeby mógł głosić Ewangelię, żeby mógł katechizować.
2. Niski stan wiedzy religijnej wielu katolików
Codzienność dostarcza nam niemało niepokojących faktów przekonujących o bardzo słabej wiedzy
religijnej wielu katolików. Wystarczy popatrzeć na
telewizyjne teleturnieje. Czyż nie czujemy się zawstydzeni, gdy jego uczestnicy nie potrafią dość często
odpowiedzieć na elementarne pytania dotyczące Chrystusa, Pisma Świętego, historii Kościoła? Te pytania
okazują się za trudne dla ludzi, którzy imponują niemałą wiedzą ogólną. Jestem przeświadczony, że zdecydowana większość z nich to katolicy, którzy na
etapie szkoły podstawowej i średniej uczęszczali na
katechezę, i na tym – jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy religijnej – niestety poprzestali. Nie czują obecnie
potrzeby, więcej – obowiązku, by pogłębiać swoją
wiarę i realizować polecenie Chrystusa skierowane do
każdego ochrzczonego i bierzmowanego: „Idźcie i
głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,
15), co znaczy: nauczajcie samych siebie i wszystkich,
których spotkacie na drodze waszego życia.
Czy więc jako rodzice, dziadkowie, umiemy naszym dzieciom i wnukom odpowiedzieć kompetentnie
na ich pytania dotyczące spraw religijnych? Czy w
dyskusji, rozmowie potrafimy wyjaśnić i obronić swoją wiarę w sposób rzeczowy, głęboki, zgodny z nau-

czaniem Kościoła? Jeśli nie, to cóż mamy czynić?
3. Katechizm darem dla wszystkich
7 grudnia 1992 r. Ojciec Święty Jan Paweł II uroczyście ogłosił w Rzymie nowy Katechizm Kościoła
Katolickiego. Stwierdził, że „jest on darem dla wszystkich, ponieważ mówi o Panu wszystkich ludzi, o Jezusie Chrystusie, Tym, który jest Oczekiwanym, Nauczycielem i Wzorem wszelkiego głoszenia. Współcześni ludzie, tak jak ludzie wszystkich czasów, potrzebują Chrystusa. Wielorakimi drogami, niekiedy niezrozumiałymi, szukają Go wytrwałe, nieustannie wzywają i
żarliwie pragną. Oby mogli Go spotkać korzystając z
tego Katechizmu”.
4. Układ Katechizmu
Katechizm Kościoła Katolickiego, z którym chcemy zapoznać naszych wiernych, ujmuje naukę Kościoła w czterech częściach: 1) wyznanie wiary, 2) liturgia
święta ze szczególnym uwypukleniem sakramentów,
3) zasady chrześcijańskiego postępowania wyłożone
na podstawie przykazań, 4) modlitwa chrześcijańska.
Taki też jest podział naszego „Katechizmu Płockiego”, który będzie przedstawiany w całej diecezji
przed każdą Eucharystią, a także w Katolickim Radiu
Płock i Ciechanów oraz w tygodniku „Niedziela”.
Nawiązujemy w ten sposób do wspaniałej tradycji
diecezjalnych katechizmów: małego i dla dzieci starszych, której szczególnym krzewicielem był błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, męczennik II wojny światowej.
5. Z wiarą i miłością przyjmijmy treść każdej
katechezy
Zachęcam Was, umiłowani diecezjanie, do uważnego wsłuchiwania się w opracowane przez księży
profesorów, duszpasterzy i katechetów świeckich naszej diecezji rozważania, które będą nam przybliżać
bogactwo treści Katechizmu.
Dzięki temu poznamy problemy i sytuacje, które
w przeszłości nie istniały; znajdziemy odpowiedź na
pytania, jakie stawia współczesny człowiek; spojrzymy na wiarę chrześcijańską w jej żywej istocie i w
całej jej oryginalności; przekonamy się, jak wiara
chrześcijańska wkracza w dialog z człowiekiem i
współczesną kulturą.
Wyrażam też gorące pragnienie, aby coniedzielne
rozważania Katechizmu Kościoła Katolickiego stały
się rzeczywiście oczekiwanym, pożytecznym i skutecznym narzędziem do lepszego poznania Chrystusa,
do wielkodusznego przyjęcia Jego ewangelicznego
orędzia oraz do autentycznej odnowy wiary, życia
duchowego i moralnego.
Biskup Roman Marcinkowski
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html

