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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
2. Przeżywamy czerwiec miesiąc poświęcony czci Najśw. Serca Pana Jezusa.
Nabożeństwa czerwcowe; w niedziele o godz 17.30, a w dni powszednie po Mszy
Św.wieczornej.

Wiadomości Parafialne

3. Z inicjatywy Metropolity Warszawskiego Kard.Kazimierza Nycza od 2008 roku
w pierwszą niedzielę czerwca obchodzone jest Święto Dziękczynienia.Przed
kościołem zbierane są dziś ofiary do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej.

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

4. Jutro o godz.18.00 Msza św.zbiorowa w intencji zmarłych.Intencje można
składać do puszki przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego.Czytanie intencji rozpocznie
się o godz.17.50.
5. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I piątek Msza św.ku czci
Najśw.Serca Pana Jezusa o godz.7.00.spowiedż rano podczas Mszy św. i po
południu od godz.17.30.
W I sobotę miesiąca Msza św.ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 7.00.
Ponieważ w sobotę odbędą się święcenia Kapłańskie naszego parafianina
Dk.Michała Buraczyńskiego,księża odwiedzą chorych i osoby starsze w następną
sobotę tj.14 czerwca.
6. W najbliższą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha świętego.
Przypominamy ,że niedziela ta kończy okres Wielkanocy.
7. Trwamy w nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego,która jest
odprawiana po nabożeństwie czerwcowym.
8. W przyszłą niedzielę nasz parafianin Ks.Michał Buraczyński o godz.13.00 odprawi
swoją Mszę św.prymicyjną. Bardzo serdecznie na nią zapraszamy.
9. Za tydzień będą zbierane ofiary do puszek na stypendia dla księży studiujących za
granicą.
10. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę Gniezno – Toruń – Bydgoszcz w dniach
13-15 czerwca. Osoby. Zapisane prosimy o dokonywanie wplat.
11. 22 czerwca w naszej parafii poświęcimy pojazdy.
12. Od 8 do 14 czerwca w naszej Diecezji będzie trwała peregrynacja symboli
Światowych Dni Młodzieży – Ikony M.Bożej i Krzyża ŚDM. W dniu 14 czerwca
( sobota ) odbędzie się Spotkanie młodych z naszej Diecezji. Początek uroczystości
o godz.9.30.w Ostrówku. Zachęcamy młodzież jak i dorosłych do wzięcia udziału
w tym spotkaniu. Wszystkich chętnych do uczestniczenia w tym spotkaniu prosimy
o zgłaszanie się do Ks. Andrzeja lub Ks. Łukasza.

Święta nasza Królowo, Jadwigo, ucz nas dzisiaj - na
progu trzeciego tysiąclecia - tej mądrości i tej miłości,
którą uczyniłaś drogą swojej świętości. Zaprowadź nas,
Jadwigo, przed Wawelski Krucyfiks, abyśmy jak Ty
poznali, co znaczy miłować czynem i prawdą, i co znaczy być prawdziwie wolnym. Weź w opiekę swój naród i
Kościół, który mu służy, i wstawiaj się za nami u Boga,
aby nie ustała w nas radość.
[Jan Paweł II, Homilia kanonizacyjna]

Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć
Maciej Krzemiński kaw z par tut oraz Paulina Jedlińska panna z par św Piotra i
Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim
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PIERWSZE CZYTANIE
Uniósł się w ich obecności w górę
Czytanie z Dziejów Apostolskich Dz 1,1-11
Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do
dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego
poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a
potem został wzięty do nieba. Im też po swojej
męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się
im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie
Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im
nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie:
Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie
ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go
zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz
królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie
wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec
ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w
Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach
uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał
Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.
I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i
wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od
was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 47,2-3.6-7.89
Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
Bóg wstępuje wśród radosnych
okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu,
śpiewajcie.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

7 Niedziela Wielkanocna, 1 czerwca 2014r.

DRUGIE CZYTANIE
Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Efezjan Ef 1,17-23
Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to
znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom
Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z
martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością
i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w
tym wieku, ale i w przyszłym.
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła,
który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 28,19.20
Alleluja, alleluja, alleluja
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni
aż do skończenia świata.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi
Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza Mt 28,16-20
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę,
tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli,
oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił
tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w
niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Oto słowo Pańskie.

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 01.06.2014
7.00 W intencji Żywego Różańca
8.30 + Kazimierza Dąbrowskiego
10.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla x Proboszcza w rocznicę święceń
11.30 + Janinę w 10 r. śm., zm. z rodz. Sokolnickich, Zawadzkich,
Rykaczewskich, Jadwigę i Sylwestra Krzyżańskich, Czesława Petrykowskiego, Janinę, Henrykę, Mariana i zm. z rodz. Malków
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Aniele, Stanisława Mieczysława i Eugeniusza Rudzików
PONIEDZIAŁEK 02.06.2014
7.00 + Juliannę i Bolesława Kwiatkowskich
7.00 + Agnieszkę Łosiewicz p.p.
7.00 + Eugeniusza w 25 r. śm. i Jerzego Podłuckich
18.00 + ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
18.00 + Kazimierę i Jana Rzemieniewskich
WTOREK 03.06.2014
7.00 + Antoniego w 4 r.śm. Jana i Salomeę Szafrańskich
7.00 + Zbigniewa Borkowskiego p.p.
7.00 + Stefanię Kuriata w 4 r. śm.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Anny Rączka w 16 r. urodzin
18.00 + Irenę i Aleksandra Szymańskich oraz Ewę Sawicką
ŚRODA 04.06.2014
7.00 + Tadeusza, Stanisławę i Stanisława Piaseckich, Helenę i
Władysława Bańka
7.00 + Aleksandra (m) Turadek p.p.
7.00 + Zbigniewa w 5 r. śm. i Jerzego Składanek
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 + Teresę Buks
CZWATEK 05.06.2014
7.00 + Elżbietę Arwar w 2 r. śm. i zm. z rodz. Zbonikowskich
7.00 + Marię Lewandowską p.p.
7.00 + Annę i Henryka Traczyk, Helenę i Wiktora Krzepickich
18.00 + Piotra Wrona w 28 r. śm. , Genowefę w 24 r. śm., Mariusza w
23 r.śm. i Alfonsa Zawadzkich
PIĄTEK 06.06.2014
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego,
7.00 + Zdzisława (m) Bułka p.p.
7.00 + Zenona Affek
18.00 x Łukasz
SOBOTA 07.06.2014
7.00 Za Parafian
7.00 + Włodzimierza Podgórskiego p.p.
7.00 + Stanisława (m) Zub, Zofię i Teodora Cybulskich, Bożenę
Burnat, Mirosławę Stein
18.00 + Pawła Muchowicza w 16 r. śm., i Kazimierę Kaczmarek
NIEDZIELA 08.06.2014
7.00 W intencji Różańca Fatimskiego
8.30 + Henrykę i Kazimierza Orzeszyna
10.00 + Wiesława Bartosiewicza, zm. z rodz. Bartosiewiczów i Capigów
11.30 + Helenę i Czesława Składanek
13.00 MSZA ŚW. PRYMICYJNA
18.00 + Dariusza w 23 r. śm, Stanisławę i Waleriana Dubiło, Jadwigę
i Jana Daniszewskich oraz zm. z rodz. Mizerskich

Pielgrzymka—Gniezno—Bydgoszcz—Toruń
KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA Nasz Pan

ciągle jest człowiekiem! To jest właśnie dobra nowina
dzisiejszej uroczystości. Nie przyjął naszej natury tylko
na chwilę, by później porzucić ją jak zbędny balast.
Jeden z Trójcy ciągle trwa w naszej ludzkiej naturze.
Wrócił do Ojca jako Wcielony. A to znaczy, że gdy kiedyś spotkamy się z Bogiem Trójjedynym, to wyciągną się
ku nam ludzkie dłonie, przytulą nas ludzkie ramiona i
ukocha nas ludzkie serce. Bogu, który dziś zaprasza nas
do uczestnictwa w Eucharystii, nie jesteśmy obcy.
«Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad
nami». Tak wołamy w Litanii. Wszystko, co Bóg chciał
nam powiedzieć o sobie, o swojej miłości, to wszystko
złożył w jakiś sposób w swym Sercu [w Sercu Swego
Syna] i przez to Serce wyraził. Stoimy wobec niezgłębionej tajemnicy. Poprzez Serce Jezusa odczytujemy cały
odwieczny Boży plan zbawienia świata. A jest to plan
miłości. [Litania, którą śpiewaliśmy w sposób przedziwny
zawiera całą tę prawdę.] Przyszliśmy tu dzisiaj, aby
[poprzez to nabożeństwo kontemplować miłość] Pana
Jezusa. Jego współczującą dobroć dla każdego człowieka.
Kontemplować Jego Serce gorejące miłością do Ojca, w
pełności Ducha Świętego. Chrystus, który nas miłuje,
ukazuje nam swe Serce jako źródło życia i świętości, jako
źródło naszego odkupienia. Aby zrozumieć głębiej to
wezwanie, trzeba [może wrócić do spotkania Jezusa] z
Samarytanką w miasteczku Sychar, przy źródle, które było
tam już od czasów patriarchy Jakuba. Przyszła ona, aby
zaczerpnąć wody. Wówczas Jezus rzekł do niej: «Daj Mi
pić», a ona zwróciła się do Niego: «Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?».
[Dodaje Ewangelista, że Żydzi nie współżyją dobrze z
Samarytanami]. Otrzymała wówczas od Jezusa odpowiedź:
«O, gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim jest Ten, kto
ci mówi: „Daj Mi się napić” — prosiłabyś Go wówczas, a
dałby ci wody żywej. Woda, którą Ja mu dam, stanie się w
nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu» [Przedziwne słowa.] (por. J 4, 1-14). Jezus jest źródłem; z Niego bierze początek życie Boże w człowieku.
Trzeba tylko przybliżyć się do Niego, trwać w Nim, by
mieć [udział w tym życiu]. A czymże jest to życie, jak nie
początkiem świętości człowieka! Świętości, która jest w
Bogu i którą człowiek może osiągnąć przy pomocy łaski.
Wszyscy pragniemy pić z Boskiego Serca, które jest źródłem życia i świętości. «Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań, w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe» (Ps 106,
3). Bracia i Siostry, rozważanie miłości Boga, która objawiła się w Sercu Jego Syna, domaga się od człowieka
konsekwentnej odpowiedzi. Nie zostaliśmy tylko wezwani
do kontemplowania tajemnicy miłości Chrystusa, ale do
uczestniczenia w niej. Chrystus mówi: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania» (J 14, 15).
Stawia w ten sposób przed nami ogromne wezwanie, a
zarazem warunek: chcesz Mnie miłować, zachowuj moje
nakazy, przestrzegaj świętego prawa Bożego, chodź ścieżkami, które [Bóg ci wskazuje, które ja ci wskazałem przy-

W tym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Teresa Jasak
Śp. Henryk Prusaczyk
wieczny odpoczynek …..

Parafialna pielgrzymka 3 dniowa GNIEZNO – BYDGOSZCZ – TORUŃ
Św. Michała Archanioła Cena 460 ZŁ Zapisy: Ks. Łukasz 609 315 533
Dzień 1
3.30 Zbiórka i Wyjazd
7.30 Msza Św. „w drodze”
10.30 Biskupin: Zwiedzanie z przewodnikiem realizacja programu zwiedzania. Po zwiedzaniu Biskupina wracamy do Gniezna gdzie rozpoczynamy zwiedzanie rozszerzonego programu wraz z przewodnikiem.
18.00 Planowane zakończenie zwiedzania zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja oraz
nocleg. Ponieważ hotel jest w centrum Gniezna w związku z tym po obiadokolacji można
sobie wyjść na prywatny spacer lub inne przyjemności
Dzień 2
6.30 Pobudka 6.45 Śniadanie 7.20 Wyjazd do Bydgoszczy 10:00 Zwiedzanie Bydgoszczy
z Przewodnikiem W czasie tej wycieczki z przewodnikiem zwiedzamy najstarszą część
Bydgoszczy - Stare Miasto lokowane w 1346 r. tuż przy zamku założonym chwilę wcześniej przez króla Kazimierza Wielkiego. Poznamy w jakim celu zamek został zbudowany,
kto następnie nim władał i dlaczego dziś nie ma już żadnego śladu po nim, a także co
wspólnego miał on z Krzyżakami, pomimo, że zamek, jak i miasto nie należały do państwa
krzyżackiego. Na trasie nie zabraknie oczywiście pomnika założyciela miasta, najstarszego
i najcenniejszego zabytku Bydgoszczy - gotyckiej fary, być może zaszczyci nas swoim
ukłonem mistrz Twardowski z Krakowa, a na pewno spotkamy się z akrobatą przechodzącym przez Brdę. Zanim dotrzemy na Wyspę Młyńską poznamy dawne portowe nabrzeże
Bydgoszczy i dowiemy się dlaczego zaborca pruski wybudował Kanał Bydgoski.
I jeszcze wiele więcej … w niespodziance
13:30 Zajęcia dodatkowe 17.00 Msza Św. 18.00 Wyjazd do Torunia
20:00 Zakwaterowanie w hotelu obiadokolacja hotel położony ok. 2km od centrum wiec
można się wybrać na spacer.
Dzień 3
7.00 Pobudka 7.30 Śniadanie 8.45 Rozpoczęcie zwiedzania Torunia
Trasa obejmuje cały obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a więc
prowadzi przez cały toruński Średniowieczny Zespół Miejski, składający się z trzech historycznych jednostek urbanistycznych: Starego Miasta (zał. 1233 r.), Nowego Miasta (zał.
1264 r.) i terenu zamku krzyżackiego (poł. XIII w.).
www.przewodnik.torun.pl
Zwiedzanie tą trasą jest przeznaczone dla tych wszystkich, którzy chcą poznać najważniejsze informacje, zobaczyć najważniejsze, najcenniejsze i najsłynniejsze zabytki Torunia,
związane z jego burzliwą historią i uznane za Światowe Dziedzictwo Kultury UNESCO.
Oraz wiele innych …
13.30 Planetarium Osiem Planet 15.00 Piernikowa Niespodzianka
16.30 Spotkanie z Radiem Maryja wizyta w Radiu zawiązanie Parafialnego Koła Przyjaciół
RM oraz TV TRWAM oprowadzanie przez Ojca Redemptorystę być może delegacja parafialna pójdzie pozdrowić przez RM nasza parafię. Planowana Msza Św. Być może zobaczymy również inne dzieła zw z RM jednak zależy to od naszego czasu.
18.30 Wyjazd po drodze przystanek na Tamie we Włocławku
Powrót do Nowego Dworu Maz.

