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20 II
Błogosławiony Franciszek Marto ur odził się 11 czer wca
1908 r. we wiosce Aljustrel, należącej do parafii Fatima.
Jego rodzice, którzy byli pasterzami, zadbali
o chrześcijańskie wychowanie chłopca i jego młodszej
siostry Hiacynty. w domu panował zwyczaj wspólnego
odmawiania modlitwy różańcowej. Dzieci od najmłodszych
lat pomagały rodzicom w uprawie roli i wypasie owiec.
Jesienią 1916 r., kiedy troje pastuszków: Franciszek, Hiacynta oraz ich
kuzynka Łucja, pilnowało stada owiec w Loca do Cabeco, objawił się im
anioł, który powiedział, by odmawiały modlitwę do Trójcy Przenajświętszej, Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, przepraszając za wszelkie grzechy, świętokradztwo
i obojętność wiernych. Od tego czasu dzieci zaczęły gorliwie się modlić
w intencjach przekazanych im przez anioła. 13 maja 1917 r. na pastwisku
w Cova da Iria dzieciom objawiła się Matka Boża i powiedziała im, żeby
przychodziły na to miejsce każdego trzynastego dnia miesiąca, aż do
października. Podczas kolejnych objawień Maryja przykazała pastuszkom często odmawiać Różaniec i pokutować w intencji nawrócenia
grzeszników, aby w ten sposób wynagrodzić ich winy wobec Niepokalanego Serca Maryi.Jakże wielkie musiało być pragnienie Nieba w sercach
małych pastuszków, skoro jednym z pierwszych pytań, jakie dzieci zadały Matce Bożej, było to szczególne: "Czy pójdę do Nieba?". Już w czasie
pierwszego objawienia dzieci dowiedziały się, że dwoje z nich, Franciszek i Hiacynta, wkrótce zostanie zabranych do Nieba.
Niecałe dwa lata później spełniły się słowa wypowiedziane przez Matkę
Bożą - Franciszek zmarł 4 kwietnia 1919 r. w domu rodzinnym i został
pochowany na cmentarzu parafialnym. Miał wówczas 10 lat i 9 miesięcy.
13 marca 1952 r. jego ciało przeniesiono do bazyliki w Cova da Iria
i pochowano w kaplicy po prawej stronie głównego ołtarza. Franciszek
spoczął w pobliżu swej ukochanej siostrzyczki, która zmarła 20 lutego
1920 r. w szpitalu w Lizbonie, mając 9 lat i 11 miesięcy. Jej ciało zostało
złożone w bazylice fatimskiej 1 maja 1951 r. po lewej stronie ołtarza.
Bł. Hiacynta Marto ur odziła się 11 marca 1910 r. w
Aljustrel. W odróżnieniu od swego starszego brata
była ruchliwa i bardzo żywa. Objawienia Matki Boskiej wzbudziły w niej głęboką litość nad grzesznikami i współczucie na myśl o czekających ich po śmierci cierpieniach. Modliła się o nawrócenie grzeszników i podejmowała pokutę w ich intencji, co stało się
charakterystycznym rysem jej duchowości. Bardzo
boleśnie przeżyła śmierć brata.
Zmarła po długiej chorobie 20 lutego 1920 r. w Lizbonie. Swe cierpienia ofiarowała za nawrócenie grzeszników, za pokój
na świecie i w intencji Ojca Świętego. 12 września 1935 r. jej ciało uroczyście przeniesiono z rodzinnego grobowca barona Alvaiazere w Ourém
na cmentarz w Fatimie i pochowano obok grobu Franciszka. 1 maja 1951
r. ciało Hiacynty zostało złożone w specjalnym grobowcu w bazylice w
Cova da Iria w kaplicy po lewej stronie głównego ołtarza.
Proces beatyfikacyjny pastuszków z Fatimy, Franciszka i Hiacynty Marto został przeprowadzony w latach 1952-1979 i zakończył się 13 maja
1989 r. promulgowaniem w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II dekretu Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o heroiczności ich cnót.
Źródło: Por: http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=2
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PIERWSZE CZYTANIE

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 1
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
Strona internetowa:
http://ndmswmichal.pl/
Msze św. w niedziele:
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;
13.00; 18.00
Msze św. w dni powszednie
7.00; 18.00
Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt.: 10-12
16-17:30
(bez czw., sob. oraz uroczystości
i świąt - kościelnych i państwowych; zaś w wakacje tylko po
południu)
KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

Czytanie z Księgi Kapłańskiej
Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej
społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie
świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata.
Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść
winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego
ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie
samego. Ja jestem Pan!»
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana * i nie zapominaj o
wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian
Bracia: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią
Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś
zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg.
Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was
mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się
stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą
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jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców». Niech się przeto nie chełpi nikt z
powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy
to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat,
czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze,
czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga.
Oto Słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i
ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w
prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto
chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę,
odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z
nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu,
kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto
chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych
nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was
prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad
dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i
niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie
tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć
będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I
jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż
szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie
czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Oto słowo Pańskie.

Z
NIEDZIELA 19.02.2017
7.00+ Tadeusza Jendor 20 greg.
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Andrzeja Drwęckiego w 7 r.śm
i zm z rodz Bułków
11.30 + W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Romana Martę Tadeusza Zakrzewskich
PONIEDZIAŁEK 20.02.2017
7.00 + Tadeusza Jendor 21 greg.
7.00 + Jana i Martę Kowalik.
7.00 +Adama Ryczaj.
18.00 + Halinę i Wojciecha Szydłowskich, Stefanię i Jana Lisickich.
WTOREK 21.02.2017
7.00 + Tadeusza Jendor 22 greg.
7.00 + Konrada w 2 r. śm. i Ryszarda w
25 r. śm. Szemplińskich i zm. z rodziny.
7.00 + Janinę, Mirosława i Bogdana
Krzyżanowskich i Jadwigę Dębską.
18.00 + Mieczysława i Janinę Kosowicz
i zm. z rodz.
ŚRODA 22.02.2017
7.00 + Tadeusza Jendor 23 greg.
7.00 + Mariana Urbaniaka w 1 r. śm.,
Apolonię i Aleksandra Hołyńskich.
7.00 +Dariusza Nowaczek w 11 r. śm.
18.00 + NOWENNA DO MBNP

CZWARTEK 23.02.2017
7.00 + Tadeusza Jendor 24 greg.
7.00 . + Stefana Włodarczyka w 12 r.
śm.
7.00 + Zenona Brenda w 1 r. śm.
18.00 + Eugeniusza Krysztofiaka w 9 r.
śm.
PIĄTEK 24.02.2017
7.00 + Tadeusza Jendor 25 greg.
18.00 + Alfreda Liwskiego, Marię i
Wacława Affek.
SOBOTA 25.02.2017
7.00 + Tadeusza Jendor 26 greg.
7.00 + Marcina Jankowskiego.
7.00 + Dziadków Ruszteckich i Stanisławę Cieślak.
18.00 + Kazimierza Miętka, Janinę Laskowską,
zm. z rodz. Szymańskich, Miętków i Szmitów.
NIEDZIELA ZWYKŁA 26.02.2017
7.00+ Eugeniusza Domańskiego.
7.00+ Tadeusza Jendor 27 greg.
8.30 + Eugeniusza Zychalak w 28 r. śm.
10.00 + Irenę Jaranowską w 10 r.śm.
11.30 + Wiesława Olszewskiego
w 10 r. śm. Eleonorę i Franciszka
Ciesielskich i Tadeusza Gwiazda

13.00 ZA PARAFIAN
18.00 +

1. Dziś 3 niedziela miesiąca. Od godz. 19.00
do 21.00 Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Zapraszamy.

3. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej
– nabyć ją można w zakrystii.

2. W niedzielę 26 lutego br. rozpocznie się
50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Śp. Henryka Szpakiewicz, Śp. Henryka Opol-

ska, Śp. Tadeusz Piłkowski, Śp. Cyryla Kowalska, Śp. Maria Jastrzębska, W ieczny odpoczynek…
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Człowiek pragnie Boga
1. Wśród wielu wyrażeń, jakimi określa się
człowieka, mówi się także, że człowiek jest z natury religijny, „otwarty na Boga”, „homo religiosus”.
Wielu jednak pyta: dlaczego, skoro człowiek jest z
natury religijny, tylu ludzi zaprzecza istnieniu Boga i określa się jako niewierzący? Albo więc określenie człowieka jako „homo religiosus” jest nieprawdziwe, albo… nie można niewierzących zaliczyć do ludzi.
Żeby rozwiązać ten dylemat, warto posłużyć
się pewnym obrazem. Wyobraźmy sobie nie znającego cywilizacji technicznej człowieka, który znalazł płytę kompaktową z utworami Chopina. Może
się nią zachwycić, używać jako lusterka, powiesić
sobie nad legowiskiem, traktować jak największy
skarb, ale nie odkryje tego, co stanowi istotę owej
płyty: nie będzie się nawet domyślał, ile pięknej
muzyki ona zawiera! Żadna analogia nie jest oczywiście doskonała, ale ten obraz pozwala nam zrozumieć, że może istnieć sytuacja, w której jakaś
cecha jest istotna, ale ktoś może jej zupełnie nie
dostrzegać!
2. Podobnie prawda o otwartości człowieka
na Boga jest współcześnie podawana w wątpliwość. Dzieje się tak z r óżnych pr zyczyn. To niedostrzeganie lub wręcz odrzucenie otwartości na
Boga i łączności z Nim może być skutkiem ludzkiego buntu przeciw obecności zła w świecie –
ludzie tłumaczą wtedy, że nie może istnieć dobry
Bóg, skoro na świecie jest tyle zła i nieszczęścia;
może być też spowodowane niewiedzą lub obojętnością religijną – tacy ludzie, całkowicie pochłonięci czym innym, nawet nie zastanawiają się nad
tym, czy Bóg istnieje. Tęsknotę ludzkiego serca za
Bogiem mogą przesłonić troski doczesne i bogactwa – przecież nawet niewielka rzecz, trzymana
wystarczająco blisko oka, jest w stanie przesłonić
człowiekowi cały świat. Ludzie mogą odrzucać
Boga z powodu złego przykładu tych, którzy mówią, że w Niego wierzą, ale postępują zupełnie
inaczej, lub z powodu prądów umysłowych wrogich życiu religijnemu. Powodem odrzucenia Boga
może być znana już od opisu grzechu pierworodnego skłonność grzesznego człowieka do ukrywania
się ze strachu przed Bogiem – tak jak zrobił to
pierwszy człowiek, chowając się po grzechu przed
swoim Stwórcą (Rdz 3,8-10). W końcu człowiek
mając fałszywy obraz Boga może także obawiać
się, że Bóg zbyt wiele od niego zażąda, dlatego

ucieka przed Jego wezwaniem, podobnie jak czynił
to prorok Jonasz (Jon 1,3). Wszystko to jednak nie
oznacza, że człowiek nie jest z natury swojej
otwarty na Boga, a jedynie to, że człowiek potrafi
ową naturalną otwartość zagubić, czego współcześnie coraz częściej jesteśmy świadkami.
Znany historyk religii Mircea Eliade na podstawie wykopalisk i odkryć archeologicznych ustalił,
że człowiek już w zamierzchłej prehistorii posiadał
wierzenia religijne, związane najczęściej z ceremoniałami grzebalnymi. Jako fakt stwierdził więc
powszechność wiary w rzeczywistość ponadnaturalną w całej histor ii i pr zestr zeni zamieszkiwanej przez człowieka. Nawet wszelkie dążenia i
próby wykorzenienia wiary i religii, jakie miały
miejsce zwłaszcza w XX wieku, dowodzą tego, że
człowiek jest z natury otwarty na Boga: mimo
ogromnych nacisków i podejmowanych starań, aby
ludzie przestali wierzyć, nie można mówić o zaniku religijności. Faktem jest, iż wielu ludzi odeszło
od chrześcijaństwa, ale wiarę chrześcijańską zastąpiły u nich wszelkiego rodzaju „świeckie obrzędy”
i „świecki kult” lub prymitywne formy religijności
związane z przesądami, horoskopami i magią, które pokazują, że głód Boga da o sobie znać nawet
wtedy, gdy wprost zwalcza się wiarę w Niego.
3. Św. Augustyn w swoich „Wyznaniach” zapisał: „stworzyłeś nas skierowanych ku Sobie i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie, Boże,
nie spocznie”. Katechizm Kościoła Katolickiego
stwierdza: „Pragnienie Boga jest wpisane w serce
człowieka, ponieważ został on stworzony przez
Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać
człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek
znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie
szuka” (KKK 27).
Czy w naszym codziennym zabieganiu nie zagubiliśmy gdzieś tej naszej naturalnej otwartości na
Boga? Co robimy, by tę otwartość w sobie rozwijać?
4. Zapamiętajmy: Człowiek jest otwarty na
Boga. Jest także wolny i dlatego może się od Niego
odwrócić. Nie będzie jednak wtedy szczęśliwy.
Stworzony z miłości i do miłości osiągnie szczęście tylko wtedy, gdy otworzy się na Boga, który
jest Miłością.
Ks. Tomasz Opaliński
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html

