OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Przeżywamy III niedzielę miesiąca – w godz. 19.00 –
21.00 zapraszamy na modlitwę adoracyjną przed Chrystusem
obecnym w Najśw. Sakramencie.

Wiadomości Parafialne

2. Dziś w naszym kościele odbędą się uroczystości Rocznicy
Zbrodni Katyńskiej. O godz. 13.00 zostanie odprawiona
Msza św. w intencji pomordowanych. W tej uroczystości
wezmą udział rodziny pomordowanych i zaproszeni goście.
3. Rozpoczyna się dzisiaj cykl konferencji przedmałżeńskich
– osoby zainteresowane zapraszamy po wieczornej Mszy św.
na godz. 19.00 do sali przy kancelarii.
4. Przy naszej parafii powstaje Harcerstwo Katolickie
„Skauci Europy”. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od
8-12 lat, początek – zbiórka 25 kwietnia (sobota) o godz. 9.00
przy kancelarii. Zapraszamy.
5. W czwartek 23 kwietnia będziemy obchodzić uroczystość
Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona
Polski. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.
6. Przy kościele zostały zamontowane stojaki do rowerów –
jeden od strony plebanii, a drugi od strony ul. Warszawskiej
– wykonane są ze stali nierdzewnej. Prosimy by do nich przyczepiać rowery, a nie do ogrodzenia.

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
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

7. Osobom, które zapisały się na wyjazd do Hiszpanii i Francji przypominamy o wpłaceniu II raty –trzeba to uczynić do
1 maja. Są jeszcze 4 miejsca wolne – zapraszamy.
8. Spotkanie młodzieży, drugi rok przygotowującej się do
przyjęcia sakr. bierzmowania, odbędzie się w przyszła niedzielę po Mszy Św. wieczornej. Obecność obowiązkowa.

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Nabyć ją można Parafia p.w. św. Michała
w zakrystii.
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

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr
powiedział do ludu: "Bóg naszych ojców,
Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił
Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście
Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy
postanowił Go uwolnić. Zaparliście się
świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście
ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę
życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych,
czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz
wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg
w ten sposób spełnił to, co zapowiedział
przez usta wszystkich proroków, że Jego
Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc
i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały
zgładzone".

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Wznieś ponad nami światłość Twoją,
Panie.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego,
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć
bezpiecznie.
DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła. Dzieci moje, piszę wam to dlatego,
żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś
zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za
grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego
przykazania. Kto mówi: "Znam Go", a nie
zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą
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i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje
Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża
jest doskonała.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął
pośród nich i rzekł do nich: "Pokój wam".
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że
widzą ducha. Lecz On rzekł do nich:
"Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.
Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie
ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja
mam". Przy tych słowach pokazał im swoje
ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze
nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do
nich: "Macie tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł
wobec wszystkich. Potem rzekł do nich:
"To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami:
Musi się wypełnić wszystko, co napisane
jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach". Wtedy oświecił ich
umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do
nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie;
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego".
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje mszalne
NIEDZIELA 19. 04. 2015
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich
7.00 + Mirosława Banach w 4 r. śm.,
Krzysztofa, Danutę, Tadeusza i Wiesława
Burkackich
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE.
10.00 + Wiesława Cyrych, Grzegorza i Stanisławę Lewandowskich, Witolda Postek i
zm. z rodziny Cyrych i Lewandowskich.
11.30 W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN.
18.00 + Franciszka w 14 r. śm. Antoninę i
Piotra Prusaczyk
PONIEDZIAŁEK 20. 04. 2015
7.00 + Hannę Tobolczyk.
7.00 + Bolesława i Juliannę. Kwiatkowskich
7.00 + Bogdana Jasińskiego w 13 r. śm. i
zm z rodziny
18.00 + Czesława w 4 r. śm. Leokadię i
Jana Piekut.
18.00 + Lucynę Sroka w 2 r. śm. i małżonków Stasińskich.
WTOREK 21. 04. 2015
7.00 + Stanisława i Władysławę Osuchowskich.
7.00 + Witolda Mojek w 5 r. śm. i Zdzisława Godlewskiego.
7.00 + Halinę i Eugeniusza Kosiorek, zm. z
rodz. Kosiorków i Ostaszewskich.
18.00 + Mariannę i Władysława Nosarzewskich, ich rodziców z rodziny Nalborskich i
Piaseckich oraz cr. Choroś.
18.00 + Wiktorię i Stanisława Szymańskich, Marię i Jana Antosz.
ŚRODA 22. 04. 2015
7.00 + Tadeusza Ulanowskiego w 2 r. śm.
7.00 + Janinę, Tadeusza i Wojciech Wiernickich oraz zm. z rodz.
7.00 + Jerzego, Annę, Stanisława i Czesława Łuszczyńskich.
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 + Stanisławę Oleksiak p.p.

Ochrzczeni:
1. Kacper Kamil Dobras.
2. Wojciech Chyliński.

Intencje mszalne c. d.
CZWATEK 23. 04. 2015
7.00 + Jerzego Rakowskiego.
7.00 + Jerzego Jastrzębskiego.
7.00 + Jerzego i Piotra Fajfer.
18.00 O Boże błogog. i zdrowie dla Wojciech.
PIĄTK 24. 04. 2015
7.00 + Bożenę Pniewską, Leokadię Iwan, Irenę
Wilczek.
7.00 + Sabinę Miezin w 1 r. śm.
7.00 + Franciszka, Janinę, Zofię i Jana Olkowskich, Zygmunta, Feliksę, Zenona i Marię Grikin,
za zm. z rodz. Olkowskich, Grikin i Simonaić.
18.00 + Irenę, Marię, Bronisława i zm. z rodziny
Szymańskich
18.00 + Jadwigę i Zdzisława Szaniawskich.
SOBOTA 25. 04. 2015
7.00 + Zdzisława Śmigrodzkiego w 2 r. śm. i
zm. rodziców i teściów.
7.00 + Halinę i Czesława Nowowiejskich.
7.00 + Stanisława Kołodziejczyka w 11 r. śm.
18.00 + Henrykę i Leona Sumińskich.
18.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i błog.
Boże dla. Marianny i Edmunda Kaczmarek w 45
r. ślubu.
NIEDZIELA 26. 04. 2015
7.00 + Jana i Danutę Granoszewskich, Władysława, Waldemara i Mieczysławę Tobolczyk i zm. z
rodz.
8.30 + Jerzego Ancerowicza, Teresę i Jerzego
Jędrzejczak, zm. z rodz. Ancerowicz, Jędrzejczak
i Woźniak.
10.00 Boże błog., łaski i zdrowie dla Maciusia w 1
r. urodzin.
11.30 + Ryszarda Domżała w 23 r. śm.
13.00 ZA PARAFIAN.
18.00 + Wiesława Sosińskiego w 9 r. śm.
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Marianna Borowska Smyk
Śp. Maria Podgórska
Śp. Jerzy Kulesza
Śp. Hanna Obidzińska
Wieczny odpoczynek…

21 KWIETNIA. ŚWIĘTY ANZELM Z CANTERBURY, BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA.
Anzelm urodził się w możnej rodzinie w miasteczku Aosta w 1033 r. Zatroskana o duszę
dziecka głęboko religijna matka oddała go do klasztoru benedyktynów w tym samym
mieście. Kiedy chłopiec miał 15 lat, tak dalece zasmakował w życiu mnichów, że postanowił z nimi pozostać do końca życia. Opat jednak chłopca nie przyjął, by nie narazić się
ojcu, który miał wobec syna zupełnie inne zamiary. Po śmierci matki Anzelm poszedł
śladami ojca. Opuścił więc dom rodzinny i przez trzy lata wędrował po świecie, żądny
przygód. Odczuł całą gorycz, jak też zwodniczość przyjemności tego świata. Kiedy więc
miał już 27 lat, w roku 1060 wstąpił do benedyktynów. Szybko jako młody przełożony
pozyskał sobie serca współbraci troską o ich potrzeby materialne i duchowe, a także przykładem zakonnego życia. Szczególny entuzjazm wzbudził wykładami wśród młodzieży zakonnej oraz niezwykłą
wiedzą, erudycją, nowoczesnym ujmowaniem problemów, traktowaniem uczniów. Po kilku latach szczęśliwie
rządził klasztorem przez 14 lat jako przeor, a przez lat 15 jako opat.
Kiedy po śmierci Wilhelma II na tron wstąpił Henryk I, na jego zaproszenie jako prymas Anzelm przybył do
Anglii. Niestety wkrótce został skazany na wygnanie. Porozumienie między Rzymem i królem, który zrzekł się
władzy mianowania biskupów i obsadzania urzędów kościelnych, umożliwiło Anzelmowi powrót do Canterbury.
Witany radośnie przez kler i lud, powrócił na swoją stolicę. W ostatnich latach rządów musiał zwalczać pretensje
metropolity Yorku do tytułu prymasa Anglii. Nawiązał serdeczne stosunki z hierarchią Szkocji i Irlandii. Zajął się
także reformą klasztorów i popierał ich rozwój.
Stworzył podstawę do rozważań wzajemnego stosunku wiary i rozumu, które nie wykluczają się, ale uzupełniają. Według biskupa Anzelma wiara uprzedza rozum, a ten wyjaśnia jej tajemnice. Anzelm daje pierwszeństwo
wierze. Głośne stało się jego zdanie: "Nie pragnę wiedzieć, aby móc wierzyć, ale wierzę, aby móc rozumieć".
Zmarł w roku 1109 i został pochowany w katedrze w Canterbury.

23 KWIETNIA. ŚWIĘTY WOJCIECH, BISKUP I MĘCZENNIK GŁÓWNY PATRON POLSKI.
Wojciech urodził się ok. 956 roku w możnej rodzinie w Lubicach. Jego ojciec,
był głową możnego rodu, spokrewnionego z dynastią saską, panującą wówczas
w Niemczech. Matka Wojciecha, również pochodziła ze znakomitej rodziny, być
może z Przemyślidów, którzy rządzili wówczas państwem czeskim. Wedle pierwotnych planów ojca Wojciech miał zostać rycerzem. Ostatecznie rodzice złożyli
ślub, że gdy syn wyzdrowieje, będzie oddany Bogu na służbę. Wojciech został
wysłany jako 16-letni młodzieniec na misję nawracania Słowian. W tym czasie
przygotowywał się przez prawie 10 lat do swoich przyszłych duchownych obowiązków. Przybrał sobie imię Adalbert.
W Pradze przyjął święcenia, a gdy zmarł biskup Dytmar Wojciech został nominowany na jego następcę. Miał wtedy zaledwie 27 lat. Jego dobra biskupie nie były zbyt wielkie. Przeznaczał je na
utrzymanie budynków i sprzętu kościelnego, na potrzeby kleru katedralnego i diecezjalnego, na potrzeby własne, które były w tych wydatkach najmniejsze, i na ubogich.
Po burzliwych dziejach i wygnaniu z ojczyzny Czesi nie zgodzili się na jego powrót. Z czego Bolesław Chrobry bardzo się ucieszył. Król chciał zatrzymać Wojciecha u siebie jako pośrednika w misjach dyplomatycznych. Kiedy jednak Wojciech stanowczo odmówił i wyraził chęć pracy wśród pogan. Bolesław dał Wojciechowi do osłony 30 wojów ale biskupowi towarzyszył tylko jego brat, bł.
Radzim, i subdiakon Benedykt Bogusza, który znał język pruski i mógł służyć za tłumacza. Działo się
to wczesną wiosną 997 roku. 23 kwietnia, w piątek, o świcie zbrojny tłum Prusów otoczył trzech
misjonarzy i zadał śmierć biskupowi. W chwili zgonu Wojciech miał 41 lat.
Św. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Jego kult szybko ogarnął Węgry, Czechy oraz
kolejne kraje Europy. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/milosierdzie/

