OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Dziś o godz. 16.00 będzie dodatkowa Msza św. dla
dzieci z kl. III, przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. Dzieci przychodzą wraz z rodzicami – obecność obowiązkowa. Ze względu na Gorzkie Żale, zaraz
po Mszy św. spotkanie z rodzicami odbędzie się w salce
przy kancelarii parafialnej.
2. Zbierane są dzisiaj ofiary do puszek na kwiaty do
Grobu Pańskiego.
3. W najbliższy piątek (18 marca) przejdziemy ulicami
naszej parafii odprawiając nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i publicznego MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA
wyznania wiary. Rozważania przy kolejnych stacjach
poprowadzą przedstawiciele różnych grup. W związku ŚWIĘTY MICHALE ARCHAz tym nabożeństwem w piątek porządek popołudnio- NIELE BROŃ NAS W WALCE,
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
wych nabożeństw będzie następujący:
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
- 17.15 – Droga Krzyżowa w kościele dla dzieci wraz BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH
z rodzicami.
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
POKORNIE PROSIMY A TY,
- 18.00 – Msza św.
KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIE- Rozpoczęcie drogi Krzyżowej i wyjście z Kościoła.
SKIEGO, SZATANA I INNE
4. Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy obcho- ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUdy Wielkiego Tygodnia. Poświęcenie palm podczas BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOMszy św.( Na początku Mszy św.)
5. W Niedzielę Palmową Służba Liturgiczna będzie ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN
rozprowadzała palemki. Zachęcamy do ich nabywania.
6. Skauci Europy działający przy naszej parafii zapraszają na spotkanie chłopców w wieku 12 – 16 lat, chcących zacząć przygodę z harcerstwem. Jeśli lubisz wyzwania, przygody i pracę w grupie to czekamy właśnie
na ciebie! Dziś (13 marca) o godz. 15.00 zapraszamy
chętnych wraz z rodzicami na spotkanie, w czasie, któ- Parafia p.w. św. Michała
rego będzie możliwość zapoznania się z formacją skau- Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tingu. Spotykamy się przed kancelarią parafialną. Za- ul. Warszawska 1a
tel. 022/775 23 32
praszamy.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
można w zakrystii.
Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt. (bez czw.): 10-12
16-17:30

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

Wiadomości Parafialne
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi
Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę
przez potężne wody; który wyprowadził wozy
i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie
powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. «Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie
roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja
dokonuję rzeczy nowej; pojawia się właśnie.
Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na
pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie
będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na
pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby
napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie
utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
1 Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
2 Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
3 Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.
4 Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
5 Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
6 Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Filipian. Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze
względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem
się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim –
nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej
z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną
dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez
poznanie Go: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach –
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w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci,
dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.
Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem
doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo
i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym,
co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede
mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie
Jezusie.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.
Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus
udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się
znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na
cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę
dopiero co pochwycono na cudzołóstwie.
W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając
Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz
Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi.
A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się
i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu,
niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to
usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić,
poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej:
«Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?»
A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej
Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już
nie grzesz».
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 13. 03. 2016

17 marca. Święty Patryk, biskup.

7.00 + W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO.

7.00 W pewnej intencji.
8.30 + Ryszarda Możdżyńskiego 29 greg.
10.00 + Adama, Genowefę, Edwarda Rockich, Czesława, Michalinę, Ryszarda, Andrzeja Ciepielewskich, Henryka Majewskiego.
11.30 + Janinę, Wacława, Henryka Liwskich, zm. z rodz. Piaseckich.
13.00 W int. parafian.
16.00 + Stanisława Kamińskiego.
18.00 + Czesławę Liwską, Zdzisława, Annę
Bieńkowskich.
PONIEDZIAŁEK 14. 03. 2016
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 30 greg.
7.00 + Jana i Martę Kowalik.
7.00 + Rafała Niedźwiedzia.
18.00 + Eugeniusza Ptasińskiego w 9 r. śm.
WTOREK 15. 03. 2016
7.00 + Henryka (m) Myślwiec p.p.
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich
oraz Mariana Urbaniaka
7.00 + Zofię, Władysława i Kazimierza
Januszewskich, Janinę, Józefa i Włodzimierza Obtułowicz.
7.00 + Henrykę, Józefa, Ferdynanda
i Edwarda Sobczak.
18.00 + Henryka w 11 r. śm., Helenę i Władysława Tomaszewskich, Cecylię i Feliksa
Śmietanowskich.
18.00 + Elżbietę Mariańską w 20 r. śm.
18.00 + Bożenę Calak i zm. z rodz. Łuszczewskich i Siwków.
ŚRODA 16. 03. 2016
7.00 Dziękczynna z prośbą o Bożą pomoc
w pewnej sprawie.
7.00 + Mariana Klocek i Krystynę Faryna.
7.00 + Jerzego i Irenę Maciejewskich.
18.00 Nowenna do MBNP.
18.00 + Radosława Rynkuna w 2 r. śm.

CZWARTEK 17. 03. 2016
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Julii
Fabisiak w 10 r. urodzin.
7.00 + Zbigniewa Olk w 13 r. śm.
7.00 + Mariannę Kacprzyk p.p.
18.00 Int. Wynagradzająca Najśw. Sercu
Pana Jezusa za grzechy osobiste, rodzinne
i społeczne w Polsce z prośbą, by w naszej
Ojczyźnie Królestwo Boże było głoszone
zgodnie z Dekalogiem.
PIĄTEK 18. 03. 2016
7.00 + Zofię Kwiatkowską w 13 r. śm. oraz
Pawła Golańskiego w 35 r. śm.
7.00 + Piotra Bieleckiego.
7.00 + Apolonię Śmigowską.
7.00 + Mariannę i Stanisława Kwiatkowskich, Jadwigę, Stanisławę i Józefę.
18.00 + Siostry ze Zgromadzenia Sióstr św.
Katarzyny.
SOBOTA 19. 03. 2016
7.00 + Zofię i Edwarda Kwiatkowskich, Ewę
i Antoniego Ciarka.
7.00 +Józefa Brodowskiego.
18.00 + Aleksandrę i Stanisława Szabłowskich.

18.00 + Józefa Raboszuk.
NIEDZIELA 20. 03. 2016
7.00 + Longina Zakrzewskiego i zm. rodziców.
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Marty Sempławskiej w 18 r. urodzin.
8.30 + Wypominki roczne.
10.00 + Dariusza, Stanisławę i Waleriana
Dubiło, Jana i Jadwigę Daniszewskich i zm.
z rodz. Mizerskich i sąsiadów.
11.30 W int. niepełnosprawnych.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Marię, Marcina, Anielę Bojar.

W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
Śp. Irena Wiechowicz
Wieczny odpoczynek…

Patryk urodził się w Brytanii w 385 roku, w rodzinie chrześcijańskiej. Nosił
celtyckie imię Sucat. Kiedy miał 16 lat, korsarze porwali go do Irlandii. Przez
6 lat był tam pasterzem owiec. W tym czasie nauczył się języka irlandzkiego.
Na przypadkowym statku udało mu się zbiec do północnej Francji. Tam kształcił się w dwóch najgłośniejszych wówczas szkołach misyjnych: w Erinsi
i w Auxerre. Podjął studium przygotowujące go do pracy na misjach. Był
uczniem św. Germana z Auxerre. Przez jakiś czas przebywał w Italii i w koloniach mniszych na wyspach Morza Tyrreńskiego.
W tym czasie zmarł w Irlandii, wysłany tam na misje przez papieża św. Celestyna I, biskup św. Palladiusz. Postanowiono na jego miejsce wysłać Patryka.
Na biskupa wyświęcił go papież w roku 432 i wysłał go do Irlandii. Patryk
zastał tam małe grupy chrześcijan, ale stanowiły one wyspy w morzu pogaństwa. Krajem rządzili naczelnicy szczepów i znakomitych rodzin. Kapłani pogańscy zażywali wielkiej
powagi. Patryk swoim umiarem i podarkami zdołał większość z nich pozyskać dla wiary. Obchodził
poszczególne rejony Zielonej Wyspy, wstępując najpierw do ich władców i prosząc o zezwolenie na
głoszenie Ewangelii. W Armagh założył swoją stolicę, skąd czynił wypady na cały kraj.
Nie jeden raz przeszkadzano mu w jego misji; zdarzały się zamachy na jego życie. Na ogół jednak
praca jego miała ton spokojny. Spotykał się z życzliwością tak poszczególnych władców, jak i miejscowej ludności. Aby sobie nie zrażać władców niektórych grup etnicznych, dla poszczególnych
szczepów ustanawiał biskupów. Kapłanów, których zadaniem było niesienie im pomocy, podobnie
jak to uczynił św. Augustyn i św. German, zobowiązał do życia wspólnego na wzór klasztorów. Do
liturgii wprowadził obrządek, jaki wówczas był powszechnie przyjęty w Galii (we Francji).
Do nawrócenia całej wyspy św. Patryk potrzebował wielu ludzi. Misjonarze na jego apele zgłaszali
się tłumnie. Największą wszakże pomocą byli dla niego mnisi. Z nich to tworzył ośrodki duszpasterskie. Tak więc w Irlandii powstał jedyny w swoim rodzaju zwyczaj, że opaci byli biskupami, a mnisi
w klasztorach - ich wikariuszami. W tej pracy okazał się dla Patryka mężem opatrznościowym św.
Kieran. Według podania Patryk miał wręczyć Kieranowi dzwon, którym tenże zwoływał mnichów
i wiernych na wspólne pacierze liturgiczne. To było także osobliwością Irlandii. Zwyczaj dzwonienia
rozpowszechnili mnisi irlandzcy po całej Europie. Patryk upowszechnił także zwyczaj usznej spowiedzi.
Ostatnie dni swojego życia spędził Patryk w zaciszu klasztornym, oddany modlitwie i ascezie. Utrudzony pracą apostolską, oddał duszę Panu 17 marca 461 w Armagh (dziś Ulster, Północna Irlandia),
które to miasto stało się odtąd stolicą prymasów irlandzkich. Patryk przeżył ok. 76 lat, w tym ok. 40
lat w Irlandii, która czci go jako swojego apostoła, ojca i patrona. Jest on również patronem Nigerii
(nawróconej przez irlandzkich misjonarzy) oraz Montserrat, archidiecezji nowojorskiej, bostońskiej,
Ottawy, Armagh, Cape Town, Adelajdy i Melbourne, a także inżynierów, fryzjerów, kowali, górników, upadłych na duchu oraz dusz w czyśćcu cierpiących. Czczony także jako opiekun wiosennych
siewów i zwierząt domowych. Zwracają się do niego lękający się węży i ukąszeni przez nie.
W ikonografii Święty przedstawiany jest w biskupim stroju. Jego atrybutem jest liść koniczyny - dla
podkreślenia, że Patryk rozpoczynał ewangelizowanie od wykładania prawdy o Trójcy Przenajświętszej, a także wąż. Inne atrybuty to mitra, pastorał, krzyż, księga, chrzcielnica, węże, harfa.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

