Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Palmową. Zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo
Gorzkich Żali o godz.17.15.
2. Dzisiaj po Liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej mamy okazję podjęcia 30 – sto
dniowej modlitwy w intencji jednego kapłana. Obrazki z modlitwą za księży,
imieniem i rokiem święceń kapłańskich możemy odebrać w zakrystii lub od
ministrantów przy wyjściu z kościoła. Jako kapłani o tę modlitwę prosimy i z
serca za nią dziękujemy.
3. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty
do Grobu Pańskiego. Dziękujemy Paniom z naszych wspólnot parafialnych za
zbiórkę ofiar.
4. W miniony piątek odprawiliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej idąc ulicami
naszej parafii. Dziękujemy wszystkim przybyłym za wspólną modlitwę. Słowa
podziękowania kierujemy do osób, które włączyły się w przygotowanie tego
nabożeństwa i prowadzenie rozważań. Dziękujemy policjantom z Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz. za pomoc w bezpiecznym przeżywaniu tego nabożeństwa.
5. Kancelaria parafialna w Wielkim Tygodniu / ten Tydzień /będzie czynna;-w
poniedziałek, wtorek i środę w godz.10.00 – 12.00 i 16.00 – 17.30. Od
CZWARTKU kancelaria będzie NIECZYNNA
TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK - 13 kwietnia
Godz.18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej
/ po Liturgii adoracja do godz.21.00 /
WIELKI PIĄTEK
- 14 Kwietnia
Godz.8.00 – Rozpoczęcie adoracji
Godz.9.00 – Ciemna Jutrznia
Godz.18.30 - Liturgia MĘKI PAŃSKIEJ
/ po Liturgii adoracja przy Grobie Pańskim do godz.21.00 /
WIELKA SOBOTA - 15 Kwietnia
Godz.8.00 - Rozpoczęcie Adoracji
Godz.9.00 - Ciemna Jutrznia
Godz.20.00 – LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
/ Prosimy o przyniesienie ze sobą świec /

Wiadomości Paraﬁalne
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

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
6. W Wielki Piątek Rozpoczniemy nowennę do Miłosierdzia Bożego. W Wielki
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Piątek i w Wielką Sobotę nowennę odprawimy o godz.15.00. Od Niedzieli
ul. Warszawska 1
wielkanocnej do soboty włącznie. Nowennę odprawimy po Mszy św. wieczor- tel. 022/775 23 32
nej.
e-mail:
7. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę w godz.8.00 – 9.00 i 10.00 -16.00. W
kancelaria@ndmswmichal.pl
czasie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę ministranci będą rozprowadzać
Strona internetowa:
wodę święconą. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na ich
fundusz. W godz. 9.00 do godz.10.00 będzie przerwa w święceniu pokarmów - http://ndmswmichal.pl/
Msze św. w niedziele:
w tym czasie bowiem będzie śpiewna Ciemna Jutrznia.
8. W Wielki Piątek będzie jeszcze okazja do spowiedzi w godz.15.30 – 16.30.Nie 7.00; 8.30; 10.00; 11.30;
13.00; 18.00
odkładajmy spowiedzi na ostatnią chwilę !!!!!!!!
Msze św. w dni powszednie
9. W niedzielę Wielkanocną – Rezurekcyjna procesja i Msza św. o godz.6.00,
7.00; 18.00
oraz Msze św. o godz.10.00,11.30,13.00 i 18.00. W Niedzielę wielkanocną
NIE BĘDZIE MSZY ŚW. o godz.8.30.
Godz. otwarcia kancelarii:
10. Zapraszamy dziewczynki, które chciałyby sypać kwiatki podczas procesji
pon.—pt.: 10-12
REZUREKCYJNEJ – próba obędzie się 12 kwietnia (środa) o godz. 17.30. Zwra16-17:30
camy się z prośbą o przynoszenie kwiatków do sypania na procesję. Dziękuje- (bez czw., sob. oraz uroczystości
my.
i świąt - kościelnych i państwo11. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. wg. porządku niedzielnego. Taca
wych; zaś w wakacje tylko po
będzie przeznaczona na K.U.L.
południu)

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

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Śp. Tomasz Filder , Śp. Teresa
Grzybowska, śp.Grzegorz Walczak, śp. Jadwiga Czajka W ieczny odpoczynek…

KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
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EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze
Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im:
«Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie
uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich
potrzebuje i zaraz je odeśle”». A stało się to, żeby się spełniło
słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój
przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu
oślicy». Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił.
Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a
On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na
drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A
tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: «Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który
przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!» Gdy
wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano:
«Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z
Nazaretu w Galilei».
Oto słowo Pańskie
PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał
pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi
ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet
mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem
mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie
wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, *
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
«Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, *
niech go ocali, jeśli go miłuje».
Sfora psów mnie opadła, *
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi, *
policzyć mogę wszystkie moje kości.
Dzielą między siebie moje szaty *
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, *
pomocy moja, śpiesz mi na ratunek.
Będę głosił swym braciom Twoje imię *
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych:
«Chwalcie Pana, wy, którzy Go wielbicie, †
niech sławi Go całe potomstwo Jakuba, *
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela».
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian:
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze
sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego
siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego
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siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował
Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się
każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I
aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku
chwale Boga Ojca.
Oto Słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Chwała Tobie, Królu wieków
Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci
krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię.
Chwała Tobie, Królu wieków
MĘKA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA
Według Świętego Mateusza (fragmenty)
Droga krzyżowa
Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem
Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego. Gdy przyszli
na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali
Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał
pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty,
rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali Go. A nad głową
Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, Król
żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców,
jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.
Wyszydzenie na krzyżu
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali
głowami, mówiąc: T. Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni
go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża! E. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi
w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: T. Innych wybawiał,
siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz
zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże
Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem
Synem Bożym. E. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z
Nim ukrzyżowani.
Śmierć Jezusa
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny
dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym
głosem: + Elí, Elí, lemá sabachtháni? E. To znaczy: Boże mój,
Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze
stojących tam mówili: T. On Eliasza woła. E. Zaraz też jeden z
nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował
na trzcinie i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: T. Zostaw! Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby Go wybawić. E. A Jezus raz
jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.
Po zgonie Jezusa
A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół;
ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i
wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z
grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego
i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali
straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo,
zlękli się bardzo i mówili: T. Prawdziwie, Ten był Synem
Bożym.

Z
NIEDZIELA PALMOWA 9.04.2017
7.00 INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Jadwigę Władysława
i Józefa Winniak
11.30 W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Krystynę Cyran i Romualda
Przeździeckiego
WIELKI PONIEDZIAŁEK 10.04.2017
7.00 + Danutę Mariana Mieczysława
Podłudzkich
7.00 +Stanisława Murawskiego pp
7.00 O Boże błog. zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Zdzisława z okazji 70 r. urodzin.
18.00 + Genowefę Stanisława Tadeusza
Sosińskich
WIELKI WTOREK 11.04.2017
7.00 + Jadwigę Maciejko w 6 r.śm.
7.00 + Henryka Szpakiewicza pp
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski
dla Przemysława z okazji urodzin
18.00 Dziękczynna za łaskę chrztu św.
dla Elżbiety
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WIELKA ŚRODA 12.04.2017
7.00 + Ryszarda Gugała i zm. z rodziny
Włodarczyków i Wrześniów
7.00 + Władysławę w 25 r.śm. i Stanisława
Łączyńskich
7.00 + Bogdana Janusza Sobczaka pp.
18.00 NOWENNA DO MBNP
WIELKI CZWARTEK 13.04.2017
18.00 MSZA ŚW WIECZERZY PAŃSKIEJ
WIELKI PIĄTEK 14.04.2017
18.30 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
WIELKI SOBOTA 15.04.2017
20.00 WIGILIA PASCHALNA
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
16.04.2017
REZUREKCJA
6.00 ZA PARAFIAN
10.00 + Wojciecha Helenę Józefa Lesak
11.30 +Emilię Mąka w 12 r.śm.
13.00 W INT, DZIECI I RODZICÓW - CHRZTY
16.00 ŚLUB
18.00 + Stanisława Irenę Włodzimierza
Barbarę Jerzego i Edwarda Rakowskich

K a le n d a r z a
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K A T E C H I Z M U

Katecheza 8: Kanon Pisma Świętego
1. Spotykając się przy różnych okazjach z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich albo na przykład ze
Świadkami Jehowy, możemy dowiedzieć się, że wszyscy oni
uważają Pismo Święte za księgę, przekazującą Boże Objawienie. Kiedy jednak porównujemy nasze i ich egzemplarze
Biblii, okazuje się, że występują między nimi różnice. Dotyczą one nie tylko przekładu, lecz także kanonu, czyli listy
ksiąg, wchodzących w skład Pisma Świętego.
2. Słowo „kanon” bywa używane w różnych znaczeniach. Mówimy o kanonach kultury czy sztuki, istnieją też
kanony prawne. Słowo „kanon” pochodzi z języka greckiego
i pierwotnie oznaczało przyrząd pomiarowy lub wzorzec.
Zgodnie z tym znaczeniem, nazwy „kanon” zaczęto używać
na określenie jakiejś normy lub standardu. W historii kanonem nazwano też zbiór świętych pism religii żydowskiej i
chrześcijańskiej, uważanych za natchnione przez Boga.
Księgi natchnione powstałe przed narodzeniem Jezusa Chrystusa nazwano Starym Testamentem, te zaś, które opisywały
Jego życie i działalność, a także wyjaśniały Jego naukę,
zyskały miano Nowego Testamentu. Księgi, które nie weszły
w skład kanonu, zwane są apokryfami. Katechizm Kościoła
Katolickiego naucza, że „tradycja pozwoliła Kościołowi
rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg
świętych. Pełna ich lista została nazwana «kanonem»
Pisma Świętego. Składa się on z 46 ksiąg Starego Testamentu (...) i 27 ksiąg Nowego Testamentu” (KKK 120).
3. Skąd zatem wzięły się różnice w określaniu, które z
ksiąg Pisma Świętego wchodzą w jego skład? Aby to wyjaśnić, trzeba sięgnąć do historii. Trudność z określeniem
kanonu Starego Testamentu polegała na tym, że Żydzi żyjący w starożytności poza Palestyną, opierając się na greckim
przekładzie Biblii z III wieku przed Chrystusem, zwanym
Septuagintą, uznawali za natchnione o kilka ksiąg więcej,
niż Żydzi z Palestyny. Były to głównie księgi napisane po
grecku, bądź znane później tylko z wersji greckiej. Księgi te
noszą miano „deuterokanonicznych”, czyli jakby
„powtórnie zaliczonych” do kanonu Pisma Świętego.
Księgi uważane za natchnione przez Żydów żyjących w
Palestynie, noszą natomiast nazwę „protokanonicznych”.
Chrześcijanie pierwszych wieków, tworząc biblijny kanon
Starego Testamentu, oparli się - podobnie jak Żydzi spoza
Palestyny - na Septuagincie, czyli przekładzie greckim. Tym
samym uznali wszystkie wchodzące w jej skład księgi – w
liczbie 46 – za natchnione. Problem różnic pojawił się w

XVI wieku, wraz z powstaniem wyznań protestanckich.
Tłumacząc Pismo Święte na języki narodowe, protestanci
przyjęli za podstawę tłumaczenia Starego Testamentu Biblię
hebrajską, czyli tę, którą posługiwali się Żydzi żyjący w
Palestynie. W swoim przekładzie pominęli więc księgi deuterokanoniczne, co z kolei stało się przyczyną różnic w kanonie Biblii katolickiej i protestanckiej. Znacznie mniejszy
problem stanowiły księgi Nowego Testamentu. Wszystkie
wyznania chrześcijańskie uważają za natchnione 27 ksiąg
nowotestamentalnych.
4. W dziejach chrześcijaństwa pojawiały się także wątpliwości co do relacji między Starym i Nowym Testamentem. Niektórzy wyznawali błędny pogląd, że Nowy Testament doprowadził do przedawnienia Starego Testamentu,
inni zaś, tak jak Świadkowie Jehowy, nie podzielili Biblii na
Stary i Nowy Testament, lecz nadali jej nazwę „Pisma hebrajskie i greckie”. Pierwszy z powyższych poglądów należy
odrzucić z uwagi na to, że przymierze Boga z Narodem
Wybranym (tzw. Stare Przymierze) nigdy nie zostało
odwołane (por. KKK 121). Obie zatem części Pisma
Świętego: Stary i Nowy Testament, są natchnione i zachowują trwałą wartość. Stary Testament przygotowuje Nowy, a
Nowy wypełnia Stary, obydwa zaś wyjaśniają się wzajemnie
i są prawdziwym słowem Bożym (por. KKK 140).
Błąd Świadków Jehowy polega natomiast na tym, że
nie uznają oni w Jezusie Boga, przez co uważają, że Jego
zbawcza Ofiara nie wnosi niczego nowego do Starego Przymierza. Tymczasem krzyżowa Ofiara i zmartwychwstanie
Jezusa, będącego prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, jest potwierdzeniem zawarcia całkowicie Nowego
Przymierza, którego owocem jest życie wieczne.
Czy potrafię zatem wyjaśnić Świadkom Jehowy, dlaczego księgi kanoniczne dzielą się na Stary i Nowy Testament?
Czy umiem też określić, ile ksiąg liczy kanon Pisma Świętego? Czy z jednakową czcią i szacunkiem traktuję księgi Starego i Nowego Testamentu?
4. Zapamiętajmy: Kanon Pisma Świętego powstał z
potrzeby ustalenia, które z otaczanych czcią religijnych
pism żydowskich i chrześcijańskich są rzeczywiście Bożego pochodzenia. Obejmuje on 73 natchnione księgi: 46
wchodzących w skład Starego Testamentu i 27 zawartych
w Nowym Testamencie. Czytając pisma kanoniczne,
mamy pewność, że poznajemy autentyczne Słowo Boga.

Ks. Adam Łach
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html

T R I D U U M
P A S C H A L N E
Obchód liturgiczny rozpoczynający się w Wielki Czwartek wieczorem, a kończący się nieszporami
Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Msza święta wielkoczwartkowa przywołuje na pamięć Ostatnią
Wieczerzę i ustanowienie Najświętszego Sakramentu przez Chrystusa. Jest to również dzień poświęcony
kapłanom.
W Wielki Piątek po odczytaniu opisu Męki Pańskiej według św. Jana, po specjalnych modlitwach
w intencji całego świata i po adoracji Krzyża następuje Missa praesanctificatorum (łac. „Msza darów
uprzednio konsekrowanych”), podczas której nie ma konsekracji, ale podczas Komunii św. rozdaje się

uprzednio konsekrowane Hostie.
W Wielką Sobotę po zachodzie słońca podczas Wigilii Wielkanocnej uroczyście się obchodzi
wspomnienie zmartwychwstania Chrystusa oraz nasze zanurzenie w Jego śmierci i zmartwychwstaniu
przez chrzest. Liturgia światła i poświęcenia paschału wprowadza w cały ciąg czytań biblijnych, które zbierają w jedno dzieje zbawienia od chwili stworzenia świata po zmartwychwstanie Jezusa; zanim zostanie
odprawiona Msza święta, następuje chrzest katechumenów i cała wspólnota — nawet jeżeli sakrament
chrztu nie był sprawowany — odnawia przyrzeczenia chrzcielne.
Por. :http://parafie.archidiecezja.lodz.pl/swietyalbert/archiwum2015/triduum-wielkanoc.htm

