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

L it ur g ic z n e g o

28 IV Św. Joanna Beretta Molla (wł. Gianna Beretta Molla) żyła w latach
1922 – 1962, we Włoszech. Lekarka. Święta Kościoła katolickiego. Była
przedostatnim, dwunastym dzieckiem Alberta i Marii. Dom, w którym rosła,
pełen był miłości i wiary. Dzieci razem z matką codziennie modliły się i chodziły na Mszę św. Od lat młodzieńczych związana była z Akcją Katolicką i
Stowarzyszeniem Wincentego à Paulo. W roku 1942 zaczęła studia medyczne.
W tym samym roku zmarli obydwoje jej rodzice, w odstępie zaledwie czterech
miesięcy. Głęboka wiara i zaufanie Bogu nie pozwoliły Jej i osieroconemu
rodzeństwu na pogrążenie się w rozpaczy. Siostra i dwóch braci Joanny wybrało drogę życia zakonnego. Joanna też miała takie zamiary, chciała zostać
misjonarką. W roku 1951 po raz pierwszy przypadkowo spotkała inżyniera
Piotra Mollę. Następne spotkanie nastąpiło trzy lata później. Od tego czasu
byli już nierozłączni. Kochali się bardzo, wiedzieli, że chcą być ze sobą na
zawsze. Snuli plany założenia rodziny otwartej na Boga. Na dziesięć dni przed
ślubem Joanna pisała do Piotra: "Chciałabym, aby nasza nowa rodzina mogła
się stać jakby wieczernikiem zjednoczonym wokół Jezusa". Dnia 24 września
1955 r. Joanna i Piotr wzięli ślub. Chcieli mieć liczną rodzinę. W listopadzie 1956 Joanna urodziła syna Pierluigiego, w grudniuiu 1957 córkę Mariolinę, a w lipcu 1959 córkę Laurettę. Joanna i Piotr byli ludźmi pracowitymi,
ale pogodnymi i szczęśliwymi. Cechowała ich rzetelność i uczciwość. Starali
się spędzać razem jak najwięcej czasu. Chodzili po górach, jeździli na nartach,
lubili koncerty i przedstawienia teatralne. Joanna interesowała się modą, przeglądała nowe żurnale. Była elegancką i zadbaną kobietą. Umiała prowadzić
samochód, co nie było wtedy częste wśród kobiet. We wrześniu 1961 roku,
pod koniec drugiego miesiąca ciąży, w jej macicy rozwinął się włókniak.
Mimo tzw. wskazań medycznych do przerwania
ciąży zdecydowała się donosić ją do końca. Dnia
21 kwietnia 1962 roku urodziła się jej kolejna
córka Gianna Emanuela. Pomimo starań lekarzy
rankiem 28 kwietnia Joanna Beretta Molla zmarła w wieku 40 lat. Bezpośrednią przyczyną
śmierci było zapalenie otrzewnej. Spoczywa na
cmentarzu w Mesero (4 km od Magenty). Mąż
po jej śmierci powiedział:
„(...) Aby zrozumieć jej decyzję, trzeba pamiętać o jej głębokim przeświadczeniu – jako matki i jako lekarza – że dziecko, które w sobie nosiła było istotą,
która miała takie same prawa, jak pozostałe dzieci, chociaż od jego poczęcia
upłynęły zaledwie dwa miesiące[1].
Jan Paweł II beatyfikował Joannę podczas Światowego Roku Rodziny dnia 24
kwietnia 1994 r., a kanonizował Ją 16 maja 2004 roku. Na uroczystej Mszy
Św. byli obecni m.in. mąż Joanny i najmłodsza córka - Joanna Emanuela.
28 IV Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, kapłan (1673-1716)
pochodził ze starego francuskiego rodu. Uczył się w Rennes oraz w Paryżu. Po
przyjęciu święceń kapłańskich pracuje jako kapelan szpitala w Poitiers. Zakłada z Marią Ludwiką Trichet zgromadzenie żeńskie dla pielęgnowania chorych.
Następnie z woli przełożonych zostaje misjonarzem. Wędruje od wioski do
wioski, od miasteczka do miasteczka i głosi Boże Słowo. Ludwik miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Oddał się Jej w „niewolę miłości” i na
wyłączną własność. Pisał traktaty teologiczne i ascetyczne, teksty modlitw
i pobożnych pieśni. Najważniejszym tekstem, aktualnym do dzisiaj, jest
„Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP”. Pozostawił po sobie dwa
zakony.
Akt oddania siebie Maryi podejmowali później papieże, teologowie, m. in.
Stefan kardynał Wyszyński oraz Jan Paweł II, który w swoim herbie umieścił
zawierzenie Bogurodzicy: „Totus Tuus” „Cały Twój”. On też w uroczystym
akcie powierzył NMP Kościół i świat.
Por: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/zwiastowanie.html
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- MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali
majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według
potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w
radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud
odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał
im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na wieki». *
Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na wieki».
Niech wyznawcy Pana głoszą: *
«Jego łaska na wieki».
Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, †
lecz Pan mnie podtrzymał. *
Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim Zbawcą.
Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych:
«Prawica Pańska moc okazała».
Kamień odrzucony przez budujących †
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra
Apostoła: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim
wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych
Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej
nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla
was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę
strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się,
choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu
różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej
wiary okaże się o wiele cenniejsza od niszczalnego
złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę,
chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Nie-
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go teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a
ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały
wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie
dusz. Można odmawiać sekwencję: Niech w święto
radosne Paschalnej Ofiary
Oto Słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie
przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z
obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się
zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu
rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na
nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a
którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był
razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale
on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce
gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie
uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego
byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus
przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do
Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje
ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź
niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano
w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś
zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem,
Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w
imię Jego.
Oto Słowo Pańskie.

Z
NIEDZIELA MIŁOSIERDZA BOŻEGO
23.04.2017
7.00 +Apolonię i Aleksandra Hołyńskich
oraz Mariana Urbaniaka
8.30 +Wiesława Cyrych, Stanisławę i Grzegorza
Lewandowskich, Witolda Postek,
zm z rodz. Cyrych i Lewandowskich
10.00 W int. Amazonek
11.30 ZA PARAFIAN
13.00 UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE
18.00 + Ryszarda Domrzałę w 25 r.śm
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 24.04.2017
7.00 + Jerzego Jastrzębskiego i zm. z rodz.
7.00 + Jerzego i Piotra Fajfer
7.00 + Juliannę i Bolesława Kwiatkowskich.
18.00 + Bożenę i Daniela Pniewskich.
18.00 O Boże błog. i łaski dla Joanny i Wojciecha
Orłowskich z okazji 1 r. ślubu
oraz o zdrowie dla Magdaleny..
WTOREK 25.04.2017
7.00 O Boże błog. i łaski dla Krystyny
i Jana z okazji 50 r. ślubu, dla ich dzieci,
wnuków i prawnuków.
7.00 + Kazimierza Kordialika p.p.
7.00 + Marię w 4 r. śm., Barbarę i Janusza Hansen.
18.00 +Jarosława Kozaka.
18.00 O Boże błog. i łaski dla Aleksandra w 3 r.
urodzin i dla jego rodziców.
ŚRODA 26.04.2017
7.00 + Anatota Łoginow w 8 r.śm.
i rodziców z dwóch stron.
7.00 + Tomasza Moskwa p.p.
7.00 + Mariana Kęsickiego w 15 r. śm.
i zm. z rodz. Połeć i Kęsickich.
18.00 NOWENNA DO MBNP
18.00 +Praksedę i Kazimierza Heskler, Eugeniusza
Jankowskiego i zm. z rodz. Denkiewiczów
i Jankowskich.
18.00 +Michalinę, Józefa i Kazimierza
Dębkowskich.

CZWARTEK 27.04.2017
7.00 + Dyonizję Kalinowską p.p.
7.00 + Eugeniusza Burzyńskiego p.p.
7.00 + Stanisława Wendolfa p.p.
18.00 + Zdzisława Śmigrockiego w 4 r. śm. i zm.
jego rodziców: Helenę i Józefa oraz teściów: Juliannę i Stanisława Zielińskich.
PIĄTEK 28.04.2017
7.00 + Piotra Bieleckiego.
7.00 +
7.00+ Czesława Frąk.
18.00 +
18.00 +
SOBOTA 29.04.2017
7.00 +Reginę Tomaszewską w 10 r. śm.
7.00 O Boże błog. i łaski dla Ireny
Kręźlewicz w 75 r. urodzin.
18.00 + Genowefę Wodarek w 18 r. śm.i zm. z rodz.
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i łaski
dla Zofii i Jerzego z okazju 50 r. ślubu.
NIEDZIELA 30.04.2017
7.00 +Mariana Krążała i zm. z rodz.
8.30 + Mariana, Reginę, Feliksę i Karola Affek.
10.00 + Wiesławę i Ryszarda Dąbrowskich
i Stanisława Gac.
11.30 Helenę, Władysława, Patryka, Krystynę
i Henryka Tomaszewskich oraz zm. z rodz.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 O Boże błog. i łaski dla Alicji Mazur oraz
dla jej rodziny.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Śp. Anna Affek, Śp. Krzysztof Sosiński Wieczny odpoczynek…

1.Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy o godz.15.00 na koronkę do Miłosierdzia
Bożego.
2.Rozpoczyna się dzisiaj Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na Dzieła charytatywne „Caritas” w naszej Diecezji.
3.Dzisiaj o godz.13.00 odbędą się w naszej parafii uroczystości rocznicy Zbrodni Katyńskiej. O godz.13.00
zostanie odprawiona Msza św. w int. pomordowanych. Zapraszamy.
4.Jutro będziemy przeżywać Uroczystość Św. Wojciecha, Bp. i Męczennika, głównego patrona Polski, we
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Katecheza 10 : Pismo Święte w życiu Kościoła
1. Uczestnicząc w niedzielnej Mszy św. dostrzegamy, jak kapłan czytający Ewangelię z wielką
czcią całuje księgę Pisma Świętego. Niekiedy Biblia
wnoszona jest w uroczystej procesji i umieszczana na
ołtarzu. Te liturgiczne gesty świadczą, że dla wspólnoty
wierzących, jaką jest Kościół, Pismo Święte ma fundamentalne znaczenie.
2. Pismo Święte jest podstawowym źródłem naszej
wiary. Jest to księga objawienia się Boga ludzkości; są
w niej zapisane doświadczenia ludzi w obcowaniu z
Bogiem.
3. Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym
staje się dostępne w Kościele. Kościół głosi Objawienie, tłumaczy je i chroni przed błędnym rozumieniem
(por. 2 P 1,20). Objawienie Boże nie zostało dane każdemu człowiekowi z osobna, lecz ludzkiej wspólnocie:
najpierw narodowi izraelskiemu – Ludowi Bożemu
Starego Przymierza, a następnie wyznawcom Chrystusa
– Ludowi Bożemu Nowego Testamentu. Świadkami i
przekazicielami Objawienia byli w Starym Testamencie
patriarchowie, prorocy i mędrcy, a w Nowym – sam
Syn Boży, Jezus Chrystus, którego świadkami i głosicielami stali się Jego uczniowie, po nich zaś ci wszyscy, którzy dzięki ich świadectwu uwierzyli w Jezusa.
Zarówno w narodzie izraelskim, jak później w
Kościele, ustne nauczanie Objawienia, Słowa Bożego,
jest pierwsze. Dopiero z biegiem czasu zostaje ono
spisane. We wspólnocie narodu izraelskiego powstaje
w ten sposób Pismo Święte Starego Testamentu, we
wspólnocie Kościoła powstają Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy apostołów – czyli Pismo Święte Nowego
Testamentu.
To, co głosili prorocy, a później to, co głosili
apostołowie, nie pochodziło od nich samych: głosili
Objawienie Boże. Prorocy głosili to, co im nakazywał
Bóg, apostołowie to, co widzieli i słyszeli od Jezusa
Chrystusa (por. 2 P 1,21). Zostało to, jak wierzymy,
spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest zatem
nie tylko słowem ludzkim, ale jest przede wszystkim
Słowem Bożym: zachowanym na piśmie Bożym Objawieniem. Z tej racji Kościół, nauczając i wyjaśniając
Pismo Święte, chce mu się w pełni poddawać, kierować
się nim, nie odstępując od jego sensu ani na jotę, rozumiejąc, że jest to powierzony mu przez Boga depozyt.

Wierzy też, że zgodnie z obietnicą Chrystusa, który
zapewnił swoim uczniom „Ducha Prawdy”, ten sam
Duch Święty, dzięki któremu Słowo Boże było wiernie
głoszone, a później spisane, dziś czuwa nad jego wiernym nauczaniem i wyjaśnianiem przez Kościół.
Bóg dał Kościołowi Pismo Święte jako obowiązującą normę wiary, do której Kościół musi się
ciągle przymierzać. Wszelkie życie religijne, które nie
rodzi się i nie rozwija w zgodzie z Biblią, nie jest tym
życiem, o które w chrześcijaństwie chodzi i które Bóg
pragnie w chrześcijanach wzbudzać. Bóg bowiem, tak
jak działał w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa
oraz w pierwotnym Kościele, tak samo pragnie działać
w nas, którzy uczestniczymy w dalszych etapach samej
historii zbawienia, o której świadczy Biblia.
4. Dla rozwoju, umocnienia i pogłębienia wiary
konieczna jest znajomość Pisma Świętego. Katechizm
Kościoła Katolickiego cytując soborową Konstytucję o
Objawieniu stwierdza: „Tak wielka tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i
siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem
wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym
życia duchowego.” (KKK 131) Dlatego wszyscy wierzący są zachęcani do lektury Pisma Świętego:
„Kościół usilnie i szczególnie upomina wszystkich
wiernych (…), aby przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali «najwyższą wartość poznania Chrystusa
Jezusa» (Flp 3,8). «Nieznajomość Pisma Świętego jest
nieznajomością Chrystusa» (św. Hieronim)” (KKK
133).
Czy zatem znajdujemy czas na lekturę Pisma Świętego? Czy jest ono dla nas źródłem poznania Boga? Czy
uważnie słuchamy słów Pisma Świętego odczytywanych w
liturgii Słowa?
Zapamiętajmy: Lektura Biblii jest niezastąpionym i
koniecznym środkiem kształtowania w nas autentycznego życia chrześcijańskiego. Soborowa Konstytucja o
Objawieniu mówi: „Tak wielka tkwi w Słowie Bożym
moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą
żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary,
pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia
duchowego” (KO 21).
Ks. Janusz Kochański
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html

wtorek święto św. Marka Ewangelisty, a w sobotę święto Św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy.
5.W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie grupy drugi rok przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
Obecność obowiązkowa. Przynosimy ze sobą indeksy.
6.Od 30 kwietnia rozpoczynamy cykl konferencji przedślubnych dla narzeczonych. Spotkania będą się odbywały
w niedziele o godz.19.00 Sali przy kancelarii.
7.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii

