OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Zbierane są dziś ofiary do puszek dla Caritas – na leczenie
i rehabilitację dzieci.
2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:
- w piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej są
odprawiane:
- o godz. 17.15 dla dzieci wraz z rodzicami.
- ok. godz. 18.30, czyli bezpośrednio po Mszy św. wieczornej – dla młodzieży i dorosłych.
- w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15, rozważanie
Męki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali.

Wiadomości Parafialne
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA

3. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się od
29 lutego do 5 marca.
ŚWIĘTY MICHALE ARCHA29 luty, 1, 2 marca dla dzieci i młodzieży w następującym NIELE BROŃ NAS W WALCE,
porządku:
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
- godz. 8.00 – Szkoły ponadgimnazjalne
BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH
- godz. 9.30 – Szkoła podstawowa – klasy I, II, III
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
- godz. 11.00 – Szkoła podstawowa – klasy IV, V, VI
POKORNIE PROSIMY A TY,
- godz. 12.00 – Gimnazjum
3, 4, 5 marca nauki rekolekcyjne dla dorosłych na Mszach
św. o godz. 7.00, 10.00, 18.00 i 19.30
Módlmy się o owocne rekolekcje dla całej parafii, za rekolekcjonistę i spowiedników.

KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIESKIEGO, SZATANA I INNE
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN

4. W sobotę (20 lutego), od godz. 09:00, ks. Mariusz odwiedzi osoby chore i starsze, z posługą sakramentalną.
5. W przyszłą niedzielę (21 lutego) będą zbierane ofiary do
puszek na dzieła pomocy misjom „Ad Gentes”.
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można Parafia p.w. św. Michała
Archanioła
w zakrystii.

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
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

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: «Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem
Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te
słowa wobec Pana, Boga swego: „Ojciec mój,
tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył
tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł
w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle
się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na
nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał
nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud
i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan
z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem
wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem
pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”. Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim.
Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.
1 Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2 mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam».
10 Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twojego namiotu.
11 Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
12 Będą cię nosili na rękach, *
abyś stopy nie uraził o kamień.
13 Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
a lwa i smoka podepczesz.
14 «Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
osłonię go, bo poznał moje imię.
15 Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
i będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę».

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Rzymian. Bracia: Cóż mówi Pismo? «Słowo to
jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu
twoim». A jest to słowo wiary, którą głosimy.
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest
Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go
wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie.

14 luty 2016r.

Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy
w Niego, nie będzie zawstydzony». Nie ma już
różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest
bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe
bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem «każdy, kto wezwie imienia Pańskiego,
będzie zbawiony».
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad
Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni
czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic
przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł
głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby
stał się chlebem». Odpowiedział mu Jezus:
«Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”». Wówczas powiódł Go diabeł w górę,
pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa
świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę
i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc
upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie
Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest:
„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon
i Jemu samemu służyć będziesz”». Zawiódł Go
też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem
Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie,
żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».
Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od
Niego do czasu.
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne

NIEDZIELA 14. 02. 2016
7.00 Int. Różańca fatimskiego.
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 1
greg.
8.30 + Karola Affek w 15 greg.
10.00 + Jerzego Ancerowicza, Teresę
i Jerzego Jędrzejczak, Krystynę Politowską, zm. rodziców i teściów.
11.30 O Boże błog. dla Wiesławy
z okazji 70 r. ur.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Halinę w 7 r. śm. i Wojciecha
Szydłowskich.
PONIEDZIAŁEK 15. 02. 2016
7.00 + Karola Affek w 16 greg.
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 2
greg.
7.00 + Ryszarda Traczyk.
18.00 + Eugeniusza Peplińskiego w 2 r.
śm.
WTOREK 16. 02. 2016
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 3
greg.
7.00 + Zdzisława Godlewskiego i Witolda Mojek.
7.00 + Barbarę, Józefa, Irenę Kiliś, Annę i Kazimierza Wrzesińskich.
18.00 + Karola Affek w 17 greg.
ŚRODA 17. 02. 2016
7.00 + Karola Affek w 18 greg.
7.00 + Genowefę Brodowską w 2 r. śm,
Wiktorię, Stanisława Nowińskich.
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 4
greg.
7.00 Intronizacja.
18.00 Nowenna do MBNP.
18.00 + Tadeusza Kaczmarek w 2 r.
śm., rodziców Leokadię, Władysława
Kaczorowskich, zm. z rodz. Kaczorowskich, z rodziny Ziółkowskich Zofię,
Krystynę i Józefa.

15 lutego. Błogosławiony Michał Sopoćko, prezbiter.

CZWATEK 18. 02. 2016
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 5 greg.
7.00 + Henryka, Edwarda, Eugenię Karwowskich, Kazimierza, Stanisławę,
Franciszka Turos, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 + Karola Affek w 19 greg.
18.00 + Jerzego, Wiktorię Siedziewskich.
PIĄTEK 19. 02. 2016
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 6 greg.
7.00 + Helenę, Piotra Płodziszewskich
w 21 r. śm.
18.00 + Karola Affek w 20 greg.
18.00 + Paulinę
SOBOTA 20. 02. 2016
7.00 + Karola Affek w 21 greg.
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 7 greg.
18.00 + Eugeniusza Krysztofiak w 8 r.
śm.
18.00 + Romana, Martę, Tadeusza i zm.
z rodz. Zakrzewskich.
NIEDZIELA 21. 02. 2016
7.00 + Karola Affek w 22 greg.
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 8 greg.
8.30 Wypominki roczne.
10.00 + Andrzeja Drwęckiego w 6 r. śm.
11.30 W int. Niepełnosprawnych.
13.00 W int. parafian.
18.00

W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
Śp. Janusz Szlufarski
Śp. Genowefa Trawka
Śp. Edward Krzyworzeka
Śp. Tadeusz Jendrol
Wieczny odpoczynek…

Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku w Juszewszczyźnie (zwanej też Nowosadami) w powiecie oszmiańskim na Wileńszczyźnie w ubogiej rodzinie szlacheckiej, pielęgnującej tradycje patriotyczne. Mimo problemów materialnych rodzice zadbali o podstawowe
wykształcenie dzieci. Wybór drogi życiowej i wczesne odczytanie powołania Michał zawdzięcza moralnej postawie rodziców, ich głębokiej pobożności i miłości rodzicielskiej.
Rodzina wspólnie modliła się i razem regularnie dojeżdżała wozem konnym na nabożeństwa
do odległego o 18 km kościoła parafialnego.
Po ukończeniu szkoły miejskiej w Oszmianie, w 1910 r. Sopoćko rozpoczął czteroletnie
studia w seminarium duchownym w Wilnie. Naukę mógł kontynuować dzięki zapomodze przyznanej mu przez
rektora. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 1914 r. Kapłańską posługę rozpoczął jako wikariusz w parafii
Taboryszki koło Wilna.
W 1918 r. otrzymał pozwolenie na wyjazd do Warszawy, na studia na Wydziale Teologicznym UW. Jednak
choroba, a później działania wojenne uniemożliwiły mu podjęcie studiów. Zgłosił się na ochotnika do duszpasterstwa wojskowego. Prowadził działalność duszpasterską w szpitalu polowym i wśród walczących na froncie żołnierzy. Starał się wykonywać swoją posługę jak najlepiej mimo kolejnych kłopotów zdrowotnych. W 1919 r. Uniwersytet Warszawski wznowił działalność i ks. Sopoćko zapisał się na sekcję teologii moralnej oraz na wykłady
z prawa i filozofii, które ukończył magisterium w 1923 r.; trzy lata później uzyskał tam tytuł doktora teologii.
W latach 1922-1924 studiował także w Wyższym Instytucie Pedagogicznym. W czasie studiów był nadal kapelanem wojskowym (aż do roku 1929).
W 1924 roku powrócił do rodzimej diecezji; w 1927 roku został mianowany ojcem duchownym, a rok potem wykładowcą w Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Po 1932 r. poświęcił się głównie pracy naukowej. Podjął naukę języków: niemieckiego, angielskiego i francuskiego, których znajomość ułatwiła mu studiowanie. Habilitował się w 1934 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
Pracy dydaktyczno-naukowej oddawał się aż do II wojny światowej. Pozostawił po sobie liczne publikacje z tego
okresu.
Od 1932 r. był spowiednikiem sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tam spotkał siostrę
Faustynę Kowalską, która od maja 1933 r. została jego penitentką. Spotkanie to okazało się ważne dla obojga. Ona
znalazła w nim mądrego spowiednika, który był inspiratorem powstania jej Dzienniczka Duchowego, a on za jej
przyczyną stał się czcicielem Miłosierdzia Bożego i stworzył podstawy teologiczne tego kultu. W Dzienniczku
siostra Faustyna zapisała obietnicę Pana Jezusa, dotyczącą jej spowiednika, ks. Michała Sopoćki, który pomagał
jej przekazać prawdę o Miłosierdziu Bożym:
Tyle koron będzie w koronie jego, ile dusz się zbawi przez dzieło to.
Nie za pomyślność w pracy, ale za cierpienie nagradzam (Dzienniczek, 90).
W czasie okupacji niemieckiej, aby uniknąć aresztowania, musiał ukrywać się w okolicach Wilna. Był założycielem zgromadzenia zakonnego Sióstr Jezusa Miłosiernego (1941). Od 1944 r., gdy Seminarium Duchowne
w Wilnie wznowiło działalność, wykładał w nim aż do jego zamknięcia przez władze radzieckie. Ponieważ groziło
mu aresztowanie, wyjechał w 1947 roku do Białegostoku, gdzie w seminarium wykładał pedagogikę, katechetykę,
homiletykę, teologię pastoralną i ascetyczną. Uczył też języków łacińskiego i rosyjskiego.
Jeszcze przed wojną zaczął prowadzić intensywną akcję trzeźwościową w ramach Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. W latach 50. zorganizował szereg kursów katechetycznych dla zakonnic i osób świeckich,
a także wykłady otwarte o tematyce religijnej przy parafii farnej w Białymstoku. W 1962 r. przeszedł na emeryturę, ale do końca swych dni uczestniczył aktywnie w życiu diecezji, pracował naukowo i publikował. Zmarł
w domu Sióstr Misjonarek przy ul. Poleskiej 15 lutego 1975 r., w dzień wspomnienia świętego Faustyna, patrona
siostry Faustyny Kowalskiej. Został pochowany na cmentarzu w Białymstoku.
30 listopada 1988 r. dokonano ekshumacji jego doczesnych szczątków w celu przeniesienia ich do Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. 28 września 2008 r. w tym właśnie sanktuarium miała miejsce uroczysta
beatyfikacja ks. Michała.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

