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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
15 . 06. 2014 - OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

1. Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy. W godz.19.00 – 21.00 zapraszamy na
modlitwę adoracyjną przed Chrystusem obecnym w Najśw.Sakramencie.

Wiadomości Parafialne

2. Dziękujemy Paniom z Koła Żywego Różańca za przeprowadzenie zbiórki ofiar
pieniężnych do puszek w ubiegłą niedzielę.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

3. W czwartek 19 czerwca Uroczystość Bożego Ciała.
Msze św. o godz.7.00 , 8.30 , 10.00 , 11.30 – po tej Mszy św.wyruszy procesja
eucharystyczna do czterech ołtarzy.
Msza św. wieczorna o godz. 18.00.
Wspólnoty parafialne, które przygotowują ołtarze, zapraszamy na spotkanie
Jurto ( w poniedziałek ) po Mszy św. wieczornej.
We wtorek 17 czerwca na godz 17.00 zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie z s.
Konstancją w związku z sypaniem kwiatów na Boże Ciało. Zachęcamy wszystkie dzieciaczki a szczególnie z klas II i III do ubogacenia tej uroczystości.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA

Od piątku będziemy obchodzić dawną oktawę Bożego Ciała.Nabożeństwa
czerwcowe będą odprawiane z procesją eucharystyczną.

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

4. 22 Czerwca w naszej parafii odbędzie się Spotkanie Wspólnoty Parafialnej zapraszamy wszystkich do spotkania najpierw z Jezusem w Eucharystii a póżniej we wspólnocie
na różne smakołyki: grilla, ciasto, kawe, frytki oraz inne atrakcje. Zwracamy się również
o pomoc do każdego z Was w różnych wymiarach takich jak wypiek ciast do kawiarenki
lub pomoc przy ustawianiu namiotów. Zebrane ofiary „co łaska” będą przeznaczone na
rozbudowę salek młodzieżowych. Tego dnia zapraszamy również kierowców do poświęcenia swoich pojazdów.

Święty Janie Chrzcicielu, który
abstynencję praktykowałeś przez
cale swoje życie, pomóż, abyśmy
w naszej Ojczyźnie dożyli czasów,
w których alkohol przestanie być
symbolem nieszczęść, zmartwień
i tragedii. Chroń nas przed
grzechem upijania się. Bądź
natchnieniem i pomocą dla
wszystkich, którzy wyrzekają się
napojów alkoholowych dla dobra
swoich najbliższych i Narodu.
Patronie trzeźwości, wzbudź w
sercach moich rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy
poprzez ich abstynencję osiągnęli
trzeźwość całego Narodu. Amen.

Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć
Maciej Krzemiński kaw z par tut oraz Paulina Jedlińska panna z par św Piotra i
Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim
Paweł Bułka kaw z par tut oraz Anna Maria Stańczyk panna z par tut.
Artur Grzegorz Gniadzik kaw z par tut oraz Joanna Magdalena Bucholc Panna z
par tut.
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PIERWSZE CZYTANIE
Bóg objawia się Mojżeszowi
Czytanie z Księgi Wyjścia Wj 34,4b–6.8–9
Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu
nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A
Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się
koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł
Pan przed jego oczyma, i wołał: „Pan, Pan, Bóg
miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę
i wierność”. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż
do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: „Jeśli łaskawy
jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku,
ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i
uczynisz nas swoim dziedzictwem”.
Oto słowo Boże
PSALM RESPONSORYJNY
Dn 3,52.53a.54a.55ab.56a
Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
Błogosławiony jesteś. Panie,
Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie
Twoje imię,
pełne chwały i świętości.
Błogosławiony jesteś w przybytku świętej
chwały Twojej,
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w
otchłanie i na Cherubach zasiadasz,
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.
DRUGIE CZYTANIE
Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 2 Kor 13,11–13
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości,
pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój
zachowujcie, a Bóg miłości i po-koju niech będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym
pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i
udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z
wami wszystkimi.
Oto słowo Boże

15 czerwca 2014r.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Ap 1,8
Alleluja, alleluja, alleluja
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony
Słowa Ewangelii według świętego Jana
J 3,16–18
Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał
swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale
po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto
wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto
nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył
w imię Jednorodzonego Syna Bożego”.
Oto słowo Pańskie.

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 15.06.2014
7.00 + Władysława i Mariannę Nosarzewskich, ich rodziców oraz zm. z rodz. Piaseckich, Nalborskich i Choroś
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Jolantę Piórkowską i zm. z rodz.
11.30 + W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Mariannę i Franciszka Sawickich
PONIEDZIAŁEK 16.06.2014
7.00 + Władysława i Aleksandrę Dawidczyk
7.00 + Krystynę Szpakiewicz p.p.
7.00 + Irenę i Jana Hęglewicz
18.00 + Janinę Rączka
18.00 + Elżbietę i Jerzego Waś
WTOREK 17.06.2014
7.00 Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa za grzechy nasze, naszej parafii i całego
świata
7.00 + Jadwigę i Aleksandra Drosio, Stanisława Olszewskiego i cr. Pasików
7.00 + Ryszarda i i Zdzisława Stankowskich, zm. z rodz.
Rudnickich i Stankowskich
18.00 + Reginę i Mariana, Feliksę i Karola Affek, Bronisławę i Stanisława Liwskich,
18.00 + Mieczysławę Affek p.p.
ŚRODA 18.06.2014
7.00 + Marka Rytel-5 r. śm. Kazimierza i Janusza Fronczak, Marię i Wacława Wojda
7.00 + Mariana Zarzyckiego w 5 r. śm. oraz zm. z rodz.
7.00 + Sławomira Bardoni
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 O dary Ducha Św. dla Sebastiana i Boże błogosławieństwo dla rodziny
CZWATEK 19.06.2014
7.00 + Zofię i Bronisława Rudnickich
8.30 O Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Mariusza
10.00 + Jana Szczubeł
11.30 + ZA PARAFIAN
18.00 + Janinę i Stanisława Nesner

Tekst do przemyśleń
NIEDZIELA 22.06.2014
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich
8.30 + Władysława (m) Domżaław 11 r.śm., za rodziców
Banaszewskich i braci
10.00 + Jana i Michalinę Sobierańskich
11.30 + X. Łukasz
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Andrzeja w 1 r. śm. i Zdzisława Rydel

Kościół obchodzi
dziś uroczystość
Trójcy Przenajświętszej, która zachęca
nas do modlitewnej
kontemplacji tajemnicy Boga - Ojca,
Syna i Ducha Świętego. W Trójcy można
dostrzec pierwowzór
ludzkiej rodziny,
złożonej z mężczyzny
i kobiety, którzy
zostali powołani, aby być dla siebie nawzajem darem we
wspólnocie miłości otwartej na życie. W Trójcy Przenajświętszej znajdujemy także wzorzec rodziny Kościoła, w
której wszyscy chrześcijanie mają budować autentyczne
więzi wspólnoty i solidarności. To miłość jest konkretnym znakiem wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, która przez
wcielenie stała się człowiekiem w Chrystusie, jest obecna wśród nas w sakramencie Eucharystii. Kościół przechowuje go z bezgraniczną wdzięcznością i miłością
jako swój najcenniejszy skarb. Eucharystii poświęcona
jest uroczystość Bożego Ciała, którą będziemy obchodzić w najbliższy czwartek po południu, sprawując Mszę
św. przed bazyliką św. Jana na Lateranie, a następnie
uczestnicząc w tradycyjnej procesji. Wszystkich was
zachęcam do udziału w niej. (Bł. Jan Paweł II, TRÓJCA
ŚWIĘTA WZOREM RODZINY I KOŚCIOŁA, Anioł
Pański, 7 czerwca 1998)

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA Ojciec

PIĄTEK 20.06.2014
7.00 + Feliksę i Antoniego Affek, Annę i Jana Miętek
7.00 + Alicję Sawicką
7.00 + Stefanię, Jana i Janusza Grzyboławskich
18.00 + Sławomira Bułka w 5 r. śm.
18.00 + Krzysztofa Lech
SOBOTA 21.06.2014
7.00 + O Boże błog i potrzebne łaski dla Alicji Rączka w
dniu imienin i urodzin
7.00 + Za zm. z rodz. Pilewskich, Kowalskich i dusze w
czyśćcu cierpiące
7.00 + Stefana Jasińskiego
18.00 + Władysława (m) Szpytma, Jana i Władysławę
Wilczyńskich

nieskończenie miłujący Syna. Syn nieskończenie miłujący Ojca. Ich miłość tak nieskończenie mocna, że posiada
imię Świętego Ducha. Tych Trzech, zespolonych w
miłości tak nierozerwalnej, tak wszechogarniającej, że
są Jednym Bogiem. Tajemnica, której pewnie nigdy nie
pojmiemy, ale do której wnętrza już zostaliśmy zaproszeni. Niech nas dzisiaj ogarnie potęga jednoczesnego
działania Osób Trójcy Świętej, abyśmy cali zanurzyli się
w miłości Boga.

W tym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Maria Sołowiow
Śp. Jerzy Celiński
Wieczny odpoczynek …..

Bóg tak ukochał świat… To sama esencja Ewangelii, podstawowy przekaz ewangelizacyjny na nasze dziś. Bóg
ukochał świat. Udowodnił to, ofiarowując za nas własnego Syna. Zbawienie już się dokonało. Stajemy się jego
uczestnikami przez prosty akt wiary. Czy rzeczywiście prosty? Potrzeba do tego jeszcze zaufania, że jest możliwa
miłość bez stawiania warunków. Bóg ukochał świat i ukochał mnie, ale czy ukochał także siebie? Czy możemy
podglądać Boga od środka? Nie ulega wątpliwości, że skoro On nas kocha, to gdzieś w Jego środku ta miłość też
musi być. Przecież „z pustego i Salomon nie naleje”. Przeczuwamy, że w Bogu musi być wiele miłości, skoro aż
się przelała, i tak stało się stworzenie, a potem odkupienie, dzięki któremu otrzymaliśmy klucze do mieszkania w
niebie. Jeśli jest w Nim miłość, to musi też być jakaś relacja. Trudno nam, ludziom, zrozumieć miłość, jeśli nie
byłoby kogoś, kogo można by kochać! A więc Bóg nie jest sam, skoro jest w Nim miłość. Tak też wierzymy i
wyznajemy: Bóg istnieje w trzech osobach, którymi są Ojciec, Syn i Duch Święty. Skoro są różne osoby, to jest
też miejsce na miłość. Bóg to nieustannie ożywiona miłością relacja trzech Boskich Osób połączonych w jedno
naturą jednego i jedynego Bóstwa. Miłość to dawanie i branie. Niektórym ludziom trudno się daje, innym znowu
trudno przyjmować. W konsekwencji utykamy w naszych ludzkich zmaganiach o to, aby pięknie kochać, aby
kochać bezwarunkowo. Ojciec, Syn i Duch Święty przekazują sobie siebie we wzajemnym oddaniu, oddając
wszystko i wszystko przyjmując. Jedność serca i ducha – powiedzielibyśmy po ludzku – niedościgniony wzór
miłości. Największym wyzwaniem od wieków pozostaje jednak dla człowieka miłość nieprzyjaciół. I w tym
względzie szczególnie Bóg wyprzedza człowieka. Tak bowiem Bóg Ojciec umiłował świat, że poświęcił swojego
jedynego Syna, aby każdy mógł mieć życie wieczne. Posłał Go nie po to, aby świat potępić, lecz, wręcz przeciwnie, aby zbawić! Dzieje się to przez moc Ducha Świętego z pokolenia na pokolenie. Teologowie próbowali używać różnych obrazów, aby przedstawić wewnętrzne życie Boga. Dla przykładu przypomnijmy obraz Trójcy jako
koniczyny o trzech liściach św. Patryka. Na dobre zadomowiła się w naszej świadomości także ikona Trójcy Świętej Andrzeja Rublowa, przedstawiająca trzy postacie siedzące przy stole. Na tyle tylko to duchowo-rozumowe
„łamanie sobie głowy” pozwala nam zajrzeć w intymność naszego Boga. To dobrze, że nie potrafimy więcej wypatrzeć, bo i wśród ludzi miłość ma prawo do intymności i obnażanie jej budzi raczej zdegustowanie niż zachwyt.
Pozwólmy więc Bogu na Jego tajemnice! Pozwólmy Mu być Miłością!
W każdą niedzielę wspólnota Kościoła gromadzi się wokół Eucharystii, sakramentu
odkupieńczej ofiary Chrystusa, ustanowionego podczas Ostatniej Wieczerzy. Jednakże lud chrześcijański otaczał tak wielkim kultem tę centralną tajemnicę wiary,
że mniej więcej siedemset lat temu postanowiono wprowadzić specjalne święto,
które pozwalałoby wiernym w pełni wyrazić uwielbienie dla Ciała i Krwi Chrystusa
- źródła i szczytu życia Kościoła. Szczególnie doniosłym, tradycyjnym wyrazem
ludowej pobożności eucharystycznej są procesje z Najświętszym Sakramentem,
które podczas dzisiejszej uroczystości odbywają się w Kościołach lokalnych we
wszystkich regionach świata. Są one niezwykle wymownym świadectwem prawdy,
że Pan Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, nadal idzie po drogach świata i
przez tę swoją «wędrowną» obecność przewodzi pielgrzymce kolejnych pokoleń
chrześcijan: umacnia wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w utrapieniach; podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju. Jakże nie radować się w tym dniu przedziwną solidarnością Boga z ludźmi? W Eucharystii Jezus przyłącza się do nas - tak
jak przyłączył się do uczniów zmierzających do Emaus - gdy pielgrzymujemy przez
dzieje, w miastach i wioskach, na Północy i na Południu świata, w krajach o tradycji
chrześcijańskiej i w krajach pierwszej ewangelizacji. Chrystus głosi wszędzie to samo orędzie: «Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem», a w Eucharystii ofiarowuje samego siebie jako duchową moc, która pozwala
wypełniać to Jego przykazanie i budować cywilizację miłości. Można powiedzieć, że pierwszą procesję Bożego
Ciała odprawiła Maryja, gdy udała się z Nazaretu do swej krewnej Elżbiety niosąc w łonie Jezusa, krótko po Jego
poczęciu. Oby Kościół, kontemplując tę ewangeliczną ikonę, pospieszył na spotkanie współczesnego człowieka,
aby z odnowioną miłością głosić mu Dobrą Nowinę zbawienia. (Bł. Jan Paweł II, WY MOW A PROCESJI BOŻEGO CIAŁA, Anioł Pański, 14 czerwca 1998)

Zapraszamy na parafialne spotkanie Wspólnoty Parafialnej
22 czerwca 2014 roku od godz 10:00 do godz 17.30 Zapraszamy po każdej Mszy Św do
salki pod kancelarią na premierę filmiku promującego ministrantów. Po wszystkim zapraszamy na smakołyki kawę Ks. Łukasza, Frytki, Ciasto, Herbatę, Grila oraz inne smakołyki.
W czasie naszego spotkania przy wszystkich stanowiskach zbieramy „co łaska” na rozwój i
rozbudowę salek młodzieżowych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc: upieczenie
ciasta (bez kremu), zakup słodyczy oraz pomoc fizyczną w ustawianiu stanowisk. Koordynator: Ks. Łukasz kom 609 315 533

