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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś III niedziela miesiąca; w godz..19.00 – 21.00 zapraszamy na modlitwę
adoracyjną przed Chrystusem obecnym przed Najśw.Sakramencie.
2. W dniu dzisiejszym są zbierane ofiary do puszek – przeznaczone są one na misje
„Ad Gentes „
3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:
- w piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej są odprawiane :
- o godz.17.15. – dla dzieci wraz z rodzicami
- o godz.18.30 - czyli bezpośrednio po Mszy św.wieczornej ,dla młodzieży i
dorosłych.
Wyjątkowo ze względu na rekolekcje w ten piątek Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
będzie odprawione TYLKO o godz.17.15.
Na rozważanie Męki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkic Żali zapraszamy niedziele
Wielkiego Postu o godz.17.15.
4. Od jutra rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne.
w poniedziałek,wtorek i środę (17,18,19 marca) dzieci i młodzież.Spotkania
rekolekcyjne o godz.8.00 , 9.30 , 11.00 i 12.30.
- w czwartek, piątek i sobotę ( 20,21,22 marca ) – dorośli.Msze św. z naukami
rekolekcyjnymi o godz.7.00 , 10.00 , 18.00 i 19.30.
Spowiedź rano w czasie Mszy św. o godz.7.00 ,potem od godz.9.30 i po południu
od godz.16.30.
Ofiary składane na tacę w sobotę w czasie rekolekcji będą przeznaczone na potrzeby
zakonu w którym pracuje O.Rekolekcjonista ( Redemptoryści ).
5. W sklepiku „Św.Brata Alberta „ można nabywać świece wielkanocne „ Caritas”
Zapraszamy i zachęcamy do ich nabywania.
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.Można ją nabyć w zakrystii.

PRZEWODNIK PO MSZY ŚW.
Spożywanie Ciała i Krwi Pańskiej. Kapłan odmawia po cichu modlitwę,
którą przygotowuje się do owocnego przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa. Wierni
czynią to samo, modląc się w milczeniu. Niestety, ta chwila milczenia po
„Baranku Boży” często umyka. Następnie kapłan, trzymając nad pateną albo
kielichem Chleb eucharystyczny, ukazuje go wiernym i zaprasza na Ucztę
Chrystusa. Wszyscy wypowiadają słowa pokornego setnika z Kafarnaum (Mt
8,8).: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie…”. Przepisy liturgiczne zalecają, aby wierni, podobnie jak kapłan, spożywali Ciało Pańskie w
postaci Hostii konsekrowanych w czasie danej Mszy świętej. Dzięki temu
Komunia wyraźniej pokazuje udział w aktualnie sprawowanej Ofierze. Jako
pierwszy przyjmuje Komunię kapłan. Potem rozdaje ją wiernym. Zaleca się
procesyjne podchodzenie do Komunii świętej. Komunii towarzyszy śpiew.
Komunię świętą można przyjąć w postawie klęczącej lub stojącej. Wierni
przyjmujący Ciało Pańskie w postawie stojącej wykonują wcześniej skłon
ciała lub przyklękają na jedno kolano. Kapłan ukazuje każdemu uniesioną
Hostię, mówiąc: „Ciało Chrystusa”. Wierny odpowiada: „Amen”. Komunii
świętej udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeśli ktoś prosi o Komunię przez gest wyciągniętych dłoni, należy mu jej udzielić na dłoń (takie
jest postanowienie Episkopatu Polski). W określonych przypadkach
wszystkim wiernym udziela się
Komunii św. pod dwiema postaciami. Komunia oznacza zjednoczenie.
Z samym Bogiem! Jak celnik z Kafarnaum, nie jesteś godzien. A jednak Pan przychodzi do Ciebie. Daje
siebie jako pokarm. To nie tyle ja
przyjmuję Chrystusa, co On przyjmuje mnie. Nie koncentruj się na
tym, czy odczuwasz obecność Jezusa.
Nie emocje są tu najważniejsze, ale
wiara. Niech Twoje „Amen” będzie wyznaniem wiary w obecność Chrystusa
w kawałku chleba. Po Komunii nie zamykaj się w sobie. Śpiewaj razem ze
wszystkimi. Nie klękaj, jeśli to przeszkadza innym w procesji. Przez Komunię
stajemy się bardziej Kościołem--wspólnotą, jednym ciałem.

Wiadomości Parafialne
Numer 279(459)

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 1a
tel.
022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl

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

PIERWSZE CZYTANIE
Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego
Czytanie z Księgi Rodzaju Rdz 12,1–4a
Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który
ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród,
będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił
tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył.
Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”. Abram udał się w drogę,
jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33,4–5.18–19.20 i 22
Refren: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.
Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,a
by ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana,
jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
według nadziei,
którą pokładamy w Tobie.
DRUGIE CZYTANIE
Bóg nas powołuje i oświeca
Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła
do Tymoteusza 2 Tm 1,8b–10
Najdroższy: Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej
mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom,
lecz stosownie do własnego postanowienia i
łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego
Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwycię-
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żył śmierć, a rzucił światło na życiei nieśmiertelność przez Ewangelię.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 17,7
Chwała Tobie, Królu wieków
Z obłoku świetlanego odezwał się głos:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
Chwała Tobie, Królu wieków
EWANGELIA
Przemienienie Pańskie
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Mt 17,1–9
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego
Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno.
Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak
światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz,
którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do
Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli
chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy
on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił
ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie”. Uczniowie, słysząc to, upadli
na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się
do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli,
tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry,
Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie
nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy
zmartwychwstanie”.
Oto słowo Pańskie.

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 16.03.2014
7.00 + Helenę i Józefa Kuśmierczyk
8.30 + Wypominki roczne
10.00 + Henryka w 9 r. śm., Helenę i Władysława Tomaszewskich,
Cecylię i Feliksa Śmietanowskich.
11.30 + W Intencji Niepełnosprawnych.
13.00 W int. parafian
18.00 + Janinę, Wacława i Henryka Liwskich oraz cr. Piaseckich.
PONIEDZIAŁEK 17.03.2014
7.00 + Msza św. wynagradzająca N.S. Pana Jezusa za grzechy
nasze, naszej Parafii i całego świata .
7.00 + Jadwigę Podgórską p.p.
7.00 O Boże błogosławieństwo dla Julii Fabisiak w 8 r. urodzin.
18.00 + Jerzego Baranowskiego, za jego rodziców i brata Andrzeja.
WTOREK 18.03.2014
7.00 + Za zmarłe Siostry ze Zgromadzenia św. Katarzyny.
7.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Danuty Pogródek w
70 r. ur.
7.00 + Edwarda w 47 r.śm. i Zofię Kwiatkowskich.
18.00 + Danielę i Mariana Burdziak, zm. z rodz. oraz Annę i Michała Kocur.
18.00 + Alojzego Bralskiego.
ŚRODA 19.03.2014
7.00 + Józefa Brodowskiego.
7.00 O zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla Stasia.
8.00 + Kazimierę i Józefa Sokół
9.30 + Józefa, Henrykę i Edwarda Sobczak.
11.00 + Ilonę w 21 r. śm., Zbigniewa, Helenę i Wacława Zwolińskich
12.30 + Jerzego Augustyniaka
18.00 + Czesława i Annę Zwierzchowskich, Grażynę Jasińską i
Konstantego Krajczyńskiego
CZWATEK 20.03.2014
7.00 + Wiesława (m) Rosiak w 1 r. śm, siostry i brata Rosiak
7.00 + Alicję Sawicką p.p.
7.00 + Jadwigę Filipowicz p.p.
10.00 + Marka Rzewuskiego i zm. z rodz. Rzewuskich
18.00 + Stanisława i Wincentego Górskich
19.30 + Helenę, Władysława, Krystyne i Henryka Tomaszewskich
PIĄTEK 21.03.2014
7.00 + Mariana w 13 r śm, Reginę, Karola i Felksę Affek
7.00 O Bożą opiekę, łaski oraz wskazanie w życiu dobrej drogi dla
Pawła i Wojtka
7.00 + Eugeniusza Pierzchałę
10.00 + Krystynę Walczak w 4 r śm
18.00 + Jana Dziubę
19.30 + Jana Kowalczyk
SOBOTA 22.03.2014
7.00 + Bolesława Dylińskiego
7.00 + Helenę Czerwińską pp
7.00 + Dz- blg za 78 lat życia Barbary z prośba o dalszą opiekę
Bożą i błogosławieństwo
10.00 + Marię Jaworską w 5 r śm
18.00 + Piotra Fajfer w 2 r śm
19.30 + Wandę i Konstantego Gerleckich i Alfreda Sochockiego
NIEDZIELA 23.03.2014
7.00 + Aleksandrę i Stanisława Szabłowskich
8.30 + Aleksandrę w 35 r śm, Franciszka i Janinę Nerc, Genowefę
Wodarek
10.00 + Adama Genowefę i Edwarda Rockich, Czesława, Michalinę Ryszarda i Andrzeja Ciepielewskich i Henryka Majewskiego
11.30 + Helenę i Michała Osuch, Dariusza Nowaczek
13.00 Za Parafian
18.00 + Hipolita Wilczyńskiego w 35 r śm Józefa Wiktorię i Katra-

Tekst do przemyśleń

rzynę Szpytma

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA Można
górze Tabor nadawać różne nazwy. Przez tradycje,
najczęściej określana jest jako góra Przemienienia. Jeśli
wsłuchamy się w dzisiejsze czytania, to odkryjemy także
inne jej imiona. Jest ona górą wędrowców, gdyż to
właśnie z niej Jezus wraz z Apostołami wyruszy w podróż do Jerozolimy na swoją ostatnią Paschę. Góra
Tabor jest także górą obietnicy. Jak słowo obietnicy
danej Abrahamowi sprawiło, że wyruszył w swoją pielgrzymkę wiary, tak blask, który rozświetlił oblicze Chrystusa, ukazuje ostateczną perspektywę naszej wędrówki.
Wędrujemy przez Wielki Post i wędrujemy przez życie,
aby przez udział w krzyżu i zmartwychwstaniu umiłowanego Syna zajaśniała w nas pełnia Bożego dziecięctwa.

Więcej jeszcze — chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym (bo, dziwna rzecz, młodzi szczególnie sobie upodobali to miejsce):
nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba
się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18, 1), powiedział Pan
Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. „Nie
samym chlebem żyje człowiek” (Mt
4, 4) i nie samą doczesnością, i nie
tylko poprzez zaspokajanie doczesnych — materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem... „Nie samym
chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które
pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym słowem,
słowem Bożym, trzeba „nie ustawać w modlitwie!”
Może to być nawet modlitwa słów... Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze.
Najistotniejsze orędzie! W pierwszą zaraz niedzielę po
rozpoczęciu nowego pontyfikatu prosiłem, żeby mnie
zawieźli helikopterem na Mentorellę, w pobliżu Rzymu.
I tam też uważałem za swoje pierwsze zadanie, pasterskie i papieskie, wygłosić takie orędzie o modlitwie. To
jest zawsze pierwsze, podstawowe, najważniejsze. I tu
powtarzam — nie te same słowa, ale tę samą sprawę. I
niech także sanktuarium kalwaryjskie nadal skupia pielgrzymów, niech służy archidiecezji krakowskiej i całemu temu rejonowi, który tradycyjnie ściąga tutaj z zachodu i wschodu, z południa i północy, niech służy
całemu Kościołowi w Polsce. Niech tutaj dokonuje się
wielkie dzieło duchowej odnowy mężczyzn i kobiet,
młodzieży męskiej i młodzieży żeńskiej,
Sakrament Chrztu Świętego przyjęli:

Jakub Aleksander Pawłowski, Karolina Prusak
W tym tygodniu do wieczności odeszli:
Barbara Kukiełka, Edward Jerzy Śmigrodzki
Wieczny odpoczynek …..

Twarz Jezusa lśniła jasnością jak słońce. Słońce daje światło, daje życie, daje energię. Oblicze Boga jest nam
potrzebne, by nie nosić masek. Jest to jedyne Oblicze, przed którym nie udaje się udawać kogoś innego, niż się jest
naprawdę. Gdy Jego oblicze zajaśniało jak słońce, upadli na twarze. Gdy Jego oblicze się wzniosło, zakryli własne
oblicza, a potem, gdy wznieśli swe oczy, pozbawieni lęku, nie widzieli już nikogo, samego Jezusa jedynie. Nie
widzieć nikogo poza Bogiem! Oblicze człowieka jest ekranem duszy. Maluje się na nim wszystko, co jest wewnątrz. To jedyna część ciała, która nigdy nie jest okrywana, a jednak najwięcej ukrywa. Nawet na ręce zakładamy rękawiczki, ale na twarz nie zakładamy żadnego pokrowca. Ona musi być odsłonięta i z tym jest problem, bo
na niej wszystko widać, co ukryliśmy w sobie nie tylko przed innymi, ale też i przed sobą. Uczucia, myśli, przeczucia, nastawienia i przede wszystkim duch, jaki nami rządzi, ujawnia się to wszystko w spojrzeniu, układzie ust,
mięśniach, brwiach, kolorze policzków. Zniewolony ucieka ze wzrokiem albo patrzy bezczelnie. Jego oblicze jest
ściągnięte, napięte, wywołuje w innych stres, lęk, pożałowanie lub odrazę. Większość z nas ma jakieś zniewolenia.
Począwszy od pracoholizmu, przez palenie tytoniu, alkohol, narkotyzowanie się, oglądanie filmów, uciekanie w
świat wirtualny, obżeranie się, shopping, pornografię, masturbację, erotomanię, uzależnienia emocjonalne, uzależnienie od komórkowego telefonu czy nawet mp3, aż do kłamstw i narcystycznej potrzeby zdobywania podziwu, aż
do tworzenia image, budowania maski. Trudno wszystkie wyliczyć, bo z roku na rok przymierzamy nowe maski.
Oblicze ludzkie jest nieobliczalnie próżne i łaknące. W latach 70. mówiło się o alkoholizmie, w 80. plagą okazała
się narkomania, w 90. wybuchła eksplozja bulimii i anoreksji, teraz mówi się o erotomanii i seksie wirtualnym, ale
za jakiś czas, zapewne niedługi, dowiemy się o nowych obiektach obsesyjnego zapatrzenia, które sprawiają, że
ludzka twarz ciągle jest zaciemniona lękiem. Chrystus odsłania swoją twarz, byśmy patrząc na nią, mogli zobaczyć swoją już bez lęku. Potrzeba nam objawienia Boskiego oblicza, by odzyskać własną twarz. W odkryciu
wszechmocy Boga najbardziej pomaga człowiekowi odkrycie własnej bezsilności. Nie trzeba nam też niczego
innego szukać oprócz Tego, który nas odnalazł. Po olśniewającym objawieniu się oblicza Jezusa, uczniowie podnieśli swoje zabrudzone oblicza z ziemi. Podnieść twarz z ziemi, z upadku, bez lęku, oto skryte marzenie każdego
z nas. Przestać się wstydzić siebie samego. Niewolnik nie ma oblicza, ma maskę, pod którą musi ukrywać swoje
wstydliwe prawdy. Jezus wybawia ludzką twarz z lękliwego wycofywania się. Pozwala podnieść nam głowę,
może nie z dumą, ale na pewno z godnością. Gdy więc mówi do Apostołów, by się podnieśli i przestali bać, to
brzmi to jak manifestacja uwolnienia dedykowana całemu rodzajowi ludzkiemu.
służby liturgicznej ołtarza — wszystkich. Wszystkich też, którzy tutaj przybywać będą, proszę, by modlili się za
jednego z kalwaryjskich pielgrzymów, którego Chrystus wezwał tymi samymi słowami co Szymona Piotra. Wezwał go poniekąd z tych wzgórz i powiedział: „Paś baranki moje, paś owce moje” (por. J 21, 15-16). I o to proszę,
proszę, abyście się za mnie tu modlili, za życia mojego i po śmierci. Amen. (Jan Paweł II - Przemówienie do pielgrzymów zgromadzonych w sanktuarium Matki Bożej, Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979)
Ewangelia o Przemienieniu Pańskim stawia przed naszymi oczami chwałę Chrystusa, która antycypuje zmartwychwstanie i która zwiastuje przebóstwienie człowieka. Wspólnota chrześcijańska uświadamia sobie, że jest prowadzona, jak apostołowie Piotr, Jakub i Jan, „osobno, na wysoką górę” (Mt 17,1), aby przyjąć na
nowo w Chrystusie, jako synowie w Synu, dar Łaski Bożej: „To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. Słuchajcie Go” (w. 5). Jest to zaproszenie do
oddalenia się od codziennego szumu, aby zanurzyć się w obecności Boga: On chce
przekazać nam każdego dnia słowo, które przenika do głębin naszego ducha, gdzie
rozróżnia dobro od zła (por. Hbr 4,12) i umacnia wolę pójścia za Panem.
( Benedykt XVI na Wielki Post 2011)
KALENDARZ LITURGICZNY
18 III Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła.
Iz 1, 10. 16-20; Ps 50 (49), 8-9. 16bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b); Ez 18, 31; Mt 23, 1-12;
19 III Środa. Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a); Rz 4, 13. 16-18. 22; por. Ps 84 (83), 5; Mt 1, 16. 18-21. 24a lub Łk
2, 41-51a;
20 III Czwartek. Dzień powszedni.
Jr 17, 5-10; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. 40 (39), 5a); por. Łk 8, 15; Łk 16, 19-31;
21 III Piątek. Dzień powszedni.
Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 105 (106), 16-17. 18-19. 2021 (R.: por. 5a); J 3, 16; Mt 21, 33-43. 45-46;
22 III Sobota. Dzień powszedni.
Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103, 1-4. 9-12; Łk 15, 18; Łk 15, 1-3. 11-32;
23 III Trzecia Niedziela Wielkiego Postu.
Wj 17, 3-7; Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7c-8a); Rz 5, 1-2. 5-8; Por. J 4, 42. 15; J 4, 5-42

