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 w Najświętszym Sakramencie.
2. Osobom,które zapisały się na pielgrzymkę do Fatimy i Hiszpanii,pragniemy przypomnieć o wpłacaniu II raty za wyjazd.Termin wpłat do 15
czerwca.
3. Osoby które zapisały się na wyjazd – pielgrzymkę do Wrocławia proszone
są o kontakt z Ks. Łukaszem
4. Wspólnota Neokatechumenalna kontynuuje akcję ewangelizacyjną odwiedzając nasze domy i dając świadectwo swojej wiary.

Tobie Maryjo, nasza Wspomożycielko,
zawierzamy, świadomi własnych ograniczeń, słabości i przeszkód, jakie stawia
przed nami świat. Razem z Tobą oddajemy się całkowicie Miłosiernemu Bogu
przekonani o Jego nieskończonej mądrości i niezwyciężonej wszechmocy.
Prowadź nas za Swoim Synem Jezusem
Chrystusem, Zbawicielem świata.
Pomóż nam Maryjo, Wspomożycielko
Wiernych, codziennie przechodzić
od niedowierzania i zwątpienia do wiary,
od zniechęcenia do nadziei, od egoizmu,
niechęci i wrogości wobec ludzi do miłości, od grzechu do świętości, przechodzić
z ciemności do światła, a w godzinę
śmierci pomóż nam przejść do chwały
Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

KALENDARZ LITURGICZNY
19 V Poniedziałek. Dzień powszedni.
Dz 14, 5-18; Ps 115 (113B), 1-2. 3-4. 15-16 (R.: por. 1); J 14, 26; J 14, 21-26;
20 V Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera.
Dz 14, 19-28; Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab. 13cd i 21 (R.: por. 12a); J 3, 15; J 14, 2731a;
21 V Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Krzysztofa Magallanesa,
prezbitera, i Towarzyszy, męczenników.
Dz 15, 1-6; Ps 122 (121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1); J 15, 4. 5b; J 15, 1-8;
22 V Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy.
Dz 15, 7-21; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10 (R.: por. 3); J 10, 27; J 15, 9-11;
23 V Piątek. Dzień powszedni.
Dz 15,22-31; Ps 57 (56), 8-9. 10-12 (R.: por. 10a); J 15,15b; J 15, 12-17;
24 V Sobota. Dzień powszedni.
Dz 16, 1-10; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4ab-5 (R.: por. 1); Kol 3, 1; J 15, 18-21;
25 V Szósta Niedziela Wielkanocna.
Dz 8, 5-8. 14-17; Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1); 1 P 3, 15-18; J 14, 23; J
14, 15-21;

Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć

Marcin Affek kaw z par tut oraz Agnieszka Brzozowska panna z par tut
Mariusz Podłucki kaw z par sw Piotra i Pawła w NDM oraz Agnieszka Rymek
panna z par tut
Alan Szerszeń kaw z par bł. Władysława z Gielniowa oraz Aleksandra Wądołowska panna z par tut

Wiadomości Parafialne
5 Niedziela Wielkanocna, 18 maja 2014r.

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
Wybór pierwszych diakonów
Czytanie z Dziejów Apostolskich Dz 6,1-7
Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym
rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało:
„Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo
Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcież zatem, bracia,
siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą
sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa”. Spodobały się te słowa wszystkim
zebranym i wybrali Szcze-pana, męża pełnego wiary i
Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona,
Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich
ręce. A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo
wielu kapłanów przyjmowało wiarę.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 33,1-2.4-5.18-19
Refren: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze,
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Bo 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,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
DRUGIE CZYTANIE
Powszechne kapłaństwo
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła
1 P 2,4-9
Najmilsi! Zbliżając się do Pana, który jest żywym
kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u
Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby
żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa
świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa
Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: „Oto
kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie
zawiedziony”. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć.
Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który
odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła – i
kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni
słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy
zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim ka-

płaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi
Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego
swojego światła.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 14,6
Alleluja, alleluja, alleluja
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Ja jestem drogą, prawdą i życiem
Słowa Ewangelii według świętego Jana J 14,1-12
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie
trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie
wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was
do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc
możemy znać drogę?”. Odpowiedział mu Jezus: „Ja
jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście
Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już
Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip:
„Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a
jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: »Pokaż nam
Ojca?«. Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On
sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w
Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie
także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję,
owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”.
Oto słowo
Pańskie.

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 18.05.2014
7.00 + Stanisławę i Aleksandra w 11 r. śm. Biernackich oraz
zmarłych z rodziny
8.30…. WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Feliksę, Mieczysława, Karolinę i Stanisława Dudek
11.30 W intencji Niepełnosprawnych
13.00 Za Parafian
18.00 + Walerię, Władysława i Szczepana Nawrockich, Józefę
Wojnarowska
PONIEDZIAŁEK 19.05.2014
7.00 Dziękczynno-błagalna w intencji Justyny z okazji imienin
7.00 + Zofię i Antoniego Żaczek, Feliksa Pruchniewicza
18.00 + Irenę, Jana i Henryka Stępniewskich, Michała i Zofię
Jabłońskich, Halinę Kobla
18.00 Dziękczynna za dar macierzyństwa z prośbą o zdrowie
dla rodziców i szczęśliwy poród
WTOREK 20.05.2014
7.00 + Wacława i Genowefę Radeckich
7.00 + Zofię i Mariana Wyszomirskich, Mariannę i Ludwika
Kurowskich
18.00 + Jana Angielczyk
18.00 + Zofię i Grzegorza Lisek
ŚRODA 21.05.2014
7.00 O zdrowie dla Zofii Fronczak
7.00 + Janusza Zalewskiego w 8 r. śm., Iwonę Mańkowską i
zm. z rodz. Zalewskich
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 + Mirosława Cybulskiego p.p.
CZWATEK 22.05.2014
7.00 + Helenę, Stanisława, Stefana, Mariana, Henryka i zm. z
rodz. Kowalskich oraz Stefanię Majewską
7.00 + Mariana, Adama i Janinę Affek
7.00 + Juliannę-Bogumiłę Okońską w 1 r. śm.
18.00 O Boże Błogosławieństwo dla Janiny z rodziną
PIĄTEK 23.05.2014
7.00 O Boże Miłosierdzie i zdrowie dla Cecylii
7.00 + Feliksę, Zygmunta, Zenona i Marię Grikin, Janinę,
Franciszka, Zofię i Jana Olkowskich, zm. z rodz. Olkowskich,
Grikin i Simonaić
7.00 + Annę i Eugeniusza Kunieckich, i cr. Kunieckich
18.00 + Cecylię Jerzego, Jacka, Filipa i Helenę Bułka, Stefanię
i Stefana Laskowskich,
SOBOTA 24.05.2014
7.00 + Zygmunta Godzwa w 9 r.śm.
7.00 + Andrzeja Malinowskiego
18.00 + Jana Weis
NIEDZIELA 25.05.2014
7.00 + Genowefę Brodowską i zm z rodz.
8.30 + Piotra Bieleckiego
10.00 + Feliksę i Tadeusza Stachurskich
11.30 + Janinę, Walerię, Józefa i Jerzego Zielińskich, Wiesławę i Józefa Bojanowskich, Witolda Pontek
13.00 Za Parafian
18.00 + Teresę Kurzyńską

Tekst do przemyśleń
KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA Pan zapewnia nas, że uczniowie dzięki wierze w Niego będą
dokonywać takich samych dzieł, jakich On dokonywał.
A nawet większych. Większych nie oznacza wcale lepszych. Chodzi po prostu o działanie rozłożone w przestrzeni geograficznej i histo-rycznej. Pierwszym działaniem uczniów Pana było zbudowanie charyzmatycznych
struktur Kościoła oraz doprowadzenie do licznych nawróceń, nawet urzędowych przedstawicieli judai-zmu.
My też jesteśmy spadkobiercami obietnicy Jezusa. Jako
lud kapłański, królewski i prorocki, również możemy
dokonywać wielkich dzieł. Ale czy jeszcze wierzymy w
posiadaną moc?

Coraz częściej na ustach Kościoła, postawionego pośród wielkiej
rodziny ludzkiej, pojawia się
słowo „pojednanie”. Chrystus
bowiem, jak mówi święty Paweł,
pojednał nas z Bogiem „w jednym ciele przez krzyż, w sobie
zadawszy śmierć wrogości” (Ef
2, 16). W tym roku, który jest
nadzwyczajnym Jubileuszem
Odkupienia, słowo to wróciło z
nową siłą. Krzyż Chrystusa wzywa nas do pojednania z
Bogiem, otwiera do Niego przystęp wszystkim ludziom.
Równocześnie droga do pojednania z Bogiem prowadzi
poprzez pojednanie z ludźmi. „Odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Słowa te
stanowią potężną zaporę przeciw narastaniu nienawiści i
odwetu. Te słowa z Modlitwy Pańskiej zabezpieczają
międzyludzką jedność u samych jej korzeni. Matko
naszych serc! Spraw, aby słowa te kształtowały moc
przebaczenia wszędzie tam, gdzie bez przebaczenia nie
potrafimy wyrwać się z pęt nienawiści. Nienawiść bowiem jest siłą niszczącą, a my nie możemy ani niszczyć,
ani dać się jej zniszczyć. Trzeba nam zatrzymywać się
na progu słów Modlitwy Pańskiej, trzeba nam stawać
zawsze na granicy możliwości pojednania. Poza tym
przebaczenie świadczy o wielkości ducha ludzkiego,
świadczy o tym, że jest on przenikliwy dla działania
Ducha Świętego. Iluż ludzi na polskiej ziemi dało tego
świadectwo w ostatnich czasach. Dziękujemy Ci za to, o
Pani Jasnogórska. Dziękujemy Ci za każde zwycięstwo
miłości w roku kanonizacji ojca Maksymiliana Marii
oraz wobec beatyfikacji sług Bożych: Rafała, Alberta i
Urszuli. Przebaczenie jest mocne mocą miłości. Przebaczenie nie jest słabością. Przebaczać — nie oznacza
rezygnować z prawdy i sprawiedliwości. Oznacza: zmierzać do prawdy i sprawiedliwości drogą Ewangelii.
(Fragment rozważania podczas Apelu Jasnogórskiego,
Częstochowa, 19 czerwca 1983)
W tym tygodniu do wieczności odeszli:
+ Anna Tomaszewska
+ Włodzimierz Bogusławski
Wieczny odpoczynek …..

Zobaczyć Ojca to zaspokoić wszystkie nasze deficyty egzystencjalne, każdy głód, każde pragnienie, każde oczekiwanie, wszelką nadzieję. Filip powiedział słowa, które wydobył z najgłębszego dna w sercu. Wszyscy ogromnie
pragniemy doznać czegoś takiego w życiu, co by nas absolutnie i na zawsze zaspokoiło. Większość szuka zaspokojenia w alkoholu, seksie, narkotykach, biznesie, zaszczytach, obżeraniu się, internecie, pornografii, medytacjach
transcendentalnych, kryształach, astrologii, buddyzmie; nakłuwają ciało igłami akupunktury, uspokajają się wahadełkiem, jogą lub wróżbami, wieszają sobie na ścianie portrety Che Guevary lub Madonny. Spełnieniem dla ludzkiego ducha i ciała jest widzenie Boga. O wiele częściej ubóstwiamy jednak stworzenia niż samego Stwórcę. Nie
ma nic takiego na świecie, co by bardziej uszczęśliwiało człowieka – jedynie widzenie Boga! Teologia duchowości nazywa ten stan zjednoczeniem mistycznym! Bogu nie chodzi o najem robotników kwalifikowanych do swego
królestwa, lecz o zjednoczenie nieskończenie bliższe niż najbardziej udane małżeństwo. On na nas patrzy z miłością. Jest w nas zapatrzony, doszukując się podobieństwa do swego Syna. To jest właśnie naszym absolutnym
zaspokojeniem: przylgnięcie do Boga, które bierze swój początek w widzeniu Jego oblicza. Niezmiernie ważne
jest to dla naszego stanu miłości do Boga, czy jesteśmy w Niego zapatrzeni, czy też tylko uznajemy obojętnie Jego
istnienie, zezując na idoli tego świata. Nikt z nas nie musi się zastanawiać, gdzie zobaczyć twarz Boga – to oblicze
Chrystusa. Bóg jest ludzki i da się kochać, bo można Go dostrzec. Oblicze Jezusa to nie tylko ikona, to przede
wszystkim słowa, które Jezus mówi od Ojca, i dzieła Ojca, których On dokonuje przez Jezusa. To widać! Czy
dostrzegasz w słowach Biblii oczy Ojca, które patrzą na ciebie? Czy dostrzegasz w swoim życiu, że jesteś strzeżony jak źrenica w oczach Boga? Bóg bowiem potrafi dostrzec ciebie nawet wtedy, gdy wydaje ci się, że nie jesteś
godny zauważenia przez kogokolwiek. Bóg widzi w tobie to, czego w sobie nienawidzisz. Widzi i dalej kocha!
„Na pustej ziemi go znalazł, na pustkowiu, wśród dzikiego wycia, opiekował się nim i pouczał, strzegł jak źrenicy
oka” (Pwt 32,10). Jedność z Jezusem sprawia, że uczymy się od Niego przenikliwości spojrzenia na nas samych,
na innych, na świat. Im bardziej wpatrujemy się w oczy Boga, tym lepiej widzimy nie tylko Jego miłość, ale też
braki naszej miłości. To poznanie siebie samych korzy nas przed obliczem Najwyższego. Bóg nie wycofał miłości
do nas, mimo że dostrzega w nas nędzę, bałwochwalstwo, żądzę, kłamstwo, obłudę, chciwość, pazerność, mściwość. My zdobyliśmy siłę, by samych siebie pokochać. Bóg kocha nas nawet wtedy, gdy my Go nienawidzimy.
Zapatrzenie w Jego oczy pozwala nam dostrzec to wszystko i uratować siebie od samopotępienia.

Po wygłoszeniu katechezy 18 maja b.r. Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów w
kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: "Serdecznie pozdrawiam
Polaków! Bracia i siostry! Błaganie za niewiernymi miastami: Sodomą i Gomorą,
zanoszone do Boga przez Abrahama, naszego Ojca w wierze, niech będzie przypomnieniem dla każdego z nas, byśmy w naszej codziennej modlitwie z ufnością upraszali miłosierdzie Boga dla siebie i całego świata. Do takiej modlitwy zachęcają
nas również: święta Faustyna i błogosławiony Jan Paweł II. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".

Kącik dla dzieci

Kto we Mnie wierzy, będzie
także dokonywał tych dzieł,
których Ja dokonuje, owszem,
i większe od tych uczyni, bo
Ja idę do Ojca.
Wiara w siebie
nie czyni cudów.
Cuda czyni wiara w Jezusa.

