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

L it ur g ic z n e g o

29 V Św. Urszula Ledóchowska, zakonnica.
Urodziła się w 1865 roku w Loosdorf koło
Wiednia. Miała na imię Julia Maria. w 1883
roku wraz z bliskimi przenosi się do nabytego
przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło
Bochni. Jako 21-letnia dziewczyna wstępuje do
klasztoru urszulanek w Krakowie i przyjmuje
zakonne imię Urszula. Zajmuje się młodzieżą,
pełniąc funkcje wychowawczyni internatu oraz nauczycielki.
w 1904 roku zostaje przełożoną. w 1907 roku wyjeżdża do
pracy dydaktycznej w Petersburgu. Następnie przenosi się do
Finlandii, gdzie otwiera gimnazjum dla dziewcząt. Podczas
I wojny światowej apostołuje w krajach skandynawskich, wy- MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
głasza odczyty o Polsce, organizuje pomoc dla osieroconych MICHAŁA ARCHANIOŁA
polskich dzieci. w roku 1920 wraca do Polski. Osiedla się ŚWIĘTY MICHALE ARCHAw Pniewach koło Poznania, gdzie - z myślą o pracy apostol- NIELE BROŃ NAS W WALCE,
skiej w nowych warunkach - zakłada zgromadzenie Sióstr A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zw. urszulanki szare. I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH
Całe jej życie było ofiarną służbą Bogu, ludziom. Kościołowi GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
i ojczyźnie. Umarła 29 maja 1939 roku w Rzymie. BeatyfikoPOKORNIE PROSIMY.
wana przez Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu, A TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIEa 18 maja 2003 w Rzymie kanonizowana.
BIESKIEGO, SZATANA I INNE
30 V Św. Jan Sarkander, kapłan, męczennik. Ur odził się
20 grudnia 1576 roku w Skoczowie. Po śmierci ojca jego rodzina przenosi się do Przybora na Morawach. Kształcił się
u jezuitów w Ołomuńcu. Doktorat z filozofii uzyskał na uniwersytecie w Pradze, a z teologii w Grazu. w 1609 roku przyjmuje święcenia kapłańskie oraz podejmuje pracę jako wikariusz. w kilka lat później zostaje proboszczem w Holeszowie.
Jego gorliwość i bezkompromisowość wzbudziła poważny
sprzeciw tamtejszych husytów i protestantów. Kiedy wybucha
wojna trzydziestoletnia, przynaglony przez swoich parafian,
opuszcza Holeszów. Pielgrzymuje do Częstochowy jakiś czas
przebywa w Rybniku i Krakowie. Ponieważ nie przyjęto jego
rezygnacji z urzędu proboszcza, wraca na swoją placówkę.
W 1620 roku chroni miasto przed grabieżą i spaleniem, wychodząc procesjonalnie naprzeciw nadciągającym wojskom
lisowczyków. Posądzony przez protestantów o ich sprowadzenie, zostaje aresztowany, uwięziony i okrutnie torturowany.
Parę tygodni później 17 marca 1620 roku umiera w więzieniu
wskutek odniesionych ran. Kanonizował go papież Jan Paweł
II w 1995 roku.

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)

Por: http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=5

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Anna Eugenia Smirnowska. Wieczny odpoczynek…

KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku
aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom,
których sobie wybrał przez Ducha Świętego, 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 przykazał
im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać
obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie –
mówił – 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 czasy i chwile, które Ojciec
ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami w Jeruzalem 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 jeszcze 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

Pan wśród radości wstępuje do nieba
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i 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.
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Efezjan: Br acia: Bóg Pana naszego, J ezusa
Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha
mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu
Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca,
byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On
wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa
wśród świętych i czym przeogromna Jego moc
względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, 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 wszelkimi sposobami.
Oto Słowo Boże
.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

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 podszedł 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.

Z K AT E C H I Z M U
NIEDZIELA 28.05.2017
7.00 + s. Judytę Tuńską 28 greg.
8.30 + Mariannę, Lucjana, Eugeniusza
i Mariana Bułka. oraz Andrzeja Drwęckiego.
10.00 + Krystynę i Michała Gawryłowicz.
11.30 + Reginę Kosakowską w 30 r. śm.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Stanisławę, Mariana i Waldemara
Więckowskich.
PONIEDZIAŁEK 29.05.2017
7.00 + s. Judytę Tuńską 29 greg.
7.00 +dziadków Kowalików i Sierwaskich.
7.00 + Marylę i Zbigniewa Łuszczewskich
7.00 + Magdalenę Sieńskowską
18.00 + Zofię Magier
18.00 + Kazimierę Ziółkowską pp.
WTOREK 30.05.2017
7.00 + s. Judytę Tuńską 30 greg.
7.00 + Walentynę Władysława
i Marka Zwierzchowskich
7.00 + Franciszkę Sokołowską męża Adama
i syna Stanisława
18.00 + Irenę i Stefana Król
18.00 + Janinę Aleksandrę Franciszka
i Mirosława Nerc, Genowefę Wodarek
ŚRODA 31.05.2017
7.00 + Bogdana Przybysz w 6 r.śm.
7.00 + Melanię Zbigniewa Helenę i Mariana Wrona
7.00 + Lecha Sikorskiego pp
18.00 NOWENNA DO MBNP

18.00 + Tadeusza Moskwa w 1 r.śm
18.00 + Kazimierę Ziółkowską
CZWARTEK 01.06.2017
7.00 +Eugeniusza i Jerzego Podłuckich
7.00 + Janinę Chludzińską pp.
7.00 + Henrykę Opolską pp.
18.00 + Irenę i Aleksandra Szymańskich
oraz Ewę Sawicką
PIĄTEK 02.06.2017
7.00 + Jadwigę Gryszpanowicz pp.
7.00 + Kazimierza Góral
7.00 + Wiktora Rogalę pp.
18.00 + Stanisławę Stanisława Zbigniewa Śmiechowskich
SOBOTA 03.06.2017
7.00 +Irenę w 15 r.śm. i Józefa Mazur
7.00 + Ryszarda Bonieckiego w 1 r.śm.
i jego rodziców Zofię i Bolesława
18.00 INTENCJA WYNAGRADZAJĄCA NIEPOKALANEMU SERCU NMP ZA GRZECHY NASZE I CAŁEGO NARODU
NIEDZIELA 04.06.2017
7.00 W INT. ŻYWEGO RÓZAŃCA
8.30 + Alicję w 35 r. śm. Wasilisa Elżbietę
Nawrozidis ora dzieci i wnuków
10.00 + Henryka Kazimierza Orzeszyna
11.30 + Helenę i Czesława Składanek
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Leokadię i Stefana Godlewskich

1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
2. Przedstawiciele Koła Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych ruchowo przy kościele rozprowadzają
wartościowe znaczki, w celu pozyskania funduszy na ich działalność.
3. W czwartek rozpoczyna się miesiąc czerwiec – poświęcony Najśw. Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwa
czerwcowe w niedziele będą o godz.17.30, a w dni powszednie po Mszy św. wieczornej.
4. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I piątek Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana
Jezusa o godz. 7.00. Spowiedź rano i po południu od godz.17.30. W I sobotę miesiąca Msza św. ku czci
Niepokalanego Serca Maryi o godz.18.00. Po Mszy św. różaniec z rozważaniami tajemnic, po nim modlitwa przed Najśw. Sakram. O godz. 21.00 Apel Jasnogórski i akt oddania się Matce Bożej.
5. W I sobotę od godz. 9.00 księża udadzą się z posługą sakramentalną do osób chorych i starszych.
6. W najbliższą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha św. Przypominamy, że niedziela ta kończy
okres wielkanocny. Kończy się również czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej
7. Z inicjatywy Metropolity Warszawskiego w następną niedzielę 4 czerwca obchodzone będzie święto
Dziękczynienia. Przed kościołem w przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na Świątynię
Opatrzności Bożej.
8. Trwają prace przy układaniu kostki przy kościele. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o
wyrozumiałość . Dziękujemy.

KATECHEZA 14 Wiara i rozum
1. Podczas spotkania z rektorami i delegacjami
wyższych uczelni z całej Polski na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu 7 czerwca 1999 r.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział między innymi: „Odkrycie, jakiego dokonał Kopernik i jego znaczenie w kontekście historii nauki, przypominają
nam stale żywy spór, jaki toczy się pomiędzy rozumem a wiarą. Chociaż dla samego Kopernika jego
odkrycie stało się źródłem jeszcze większego podziwu dla Stwórcy świata i potęgi rozumu ludzkiego, to
dla wielu było powodem poróżnienia rozumu z wiarą”. Czy zatem rozum i wiara rzeczywiście nie dadzą
się pogodzić?
2. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy:
„Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy
nie może mieć miejsca rzeczywista niezgodność
między wiarą a rozumem (...). «Dlatego badanie
metodyczne we wszystkich dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko prowadzi się je w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych,
naprawdę nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze,
sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą
swój początek od tego samego Boga. Owszem, kto
pokornie i wytrwale usiłuje zbadać tajniki rzeczy,
prowadzony jest niejako, choć nieświadomie, ręką
Boga».” (KKK 159; KDK 36).
3. Od czasów oświecenia, głoszącego kult rozumu i wiedzy, człowiek boryka się jednak z dramatem
rozdźwięku między rozumem a wiarą. Są ludzie,
którzy twierdzą, że dla światłego, wykształconego
człowieka przyznawanie się do wiary w Boga jest
czymś niestosownym. Wiarę traktują jako „ukojenie”
dla ludzi biednych, niezaradnych, niewykształconych, zapóźnionych – jednym słowem – maluczkich
tego świata. Z zachwytu nad postępem współczesnej
cywilizacji zrodziło się też przekonanie, że nauka
może rozwiązać wszystkie problemy świata i człowieka. Doświadczenie pokazuje jednak, że żadna z
dyscyplin naukowych nie jest w stanie odpowiedzieć
na najbardziej podstawowe pytania człowieka: Kim
jestem? Skąd przychodzę i dokąd zmierzam? Dlaczego istnieje zło? Co czeka mnie po tym życiu? Na te
pytania odpowiada jedynie wiara.

Jak nauczał Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio”, wiara i rozum są dwoma skrzydłami, na których człowiek wznosi się do poznania
Najwyższej Prawdy. Muszą ze sobą zgodnie współdziałać i nawzajem się uzupełniać. Wiara nie boi się
rozumu, ale domaga się rozumowych uzasadnień.
Rozum zaś, gdy osiągnie szczyt swoich możliwości
poznawczych, uznaje za konieczne przyjęcie dalszych rozstrzygnięć wiary.
We wszystkich czasach wielu wielkich uczonych
było ludźmi głęboko wierzącymi. Należą do nich
m.in. Linneusz, Pasteur, Kepler, Newton, Volta,
Amper, Planck czy Heisenberg. Niemiecki noblista
w dziedzinie fizyki Albert Einstein (1879 – 1955)
stwierdził natomiast, że „wiedza bez religii kuleje,
religia bez wiedzy jest ślepa”.
Dogłębne poznanie świata i dziejowych wydarzeń nie jest zatem możliwe, jeśli człowiek nie uznaje wiary w Boga, który w nich działa. Rozum może
odkryć istnienie Boga, ale sam – bez wiary – nie
pozna Jego istoty, tego, że Bóg jest miłością i miłosierdziem. Nie potrafi też pojąć tajemnicy Chrystusa
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Tajemnicę
można przyjąć jedynie przy pomocy wiary. Za Katechizmem trzeba koniecznie podkreślić, że „racją
wiary nie jest fakt, że prawdy objawione okazują się
prawdziwe i zrozumiałe w świetle naszego rozumu
naturalnego. Wierzymy z powodu autorytetu samego
objawiającego się Boga, który nie może ani sam się
mylić, ani nas okłamać” (KKK 156).
Co czynisz, by Twoja wiara się umacniała? Co
może stać się z wiarą, która gardzi rozumem? Czy
nie ulegasz pokusie wiary jedynie w to, co widzialne i
dostrzegalne zmysłami?
4. Zapamiętajmy: Nie można rozdzielić wiary i
rozumu nie pozbawiając człowieka możliwości właściwego poznania siebie, świata i Boga. „Sprawy świeckie
i sprawy wiary wywodzą swój początek od tego samego Boga” (KKK 159). „Wiedz, abyś uwierzył; wierz,
abyś wiedział” – tak ujął relacje między wiarą a rozumem św. Augustyn (354 – 430). Tej dewizie Kościół
jest wierny przez całe swoje dzieje.
Biskup Roman Marcinkowski
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html

9. W niedzielę 11 czerwca, Ks. Andrzej będzie obchodził 15 rocz. swoich święceń kapłańskich. Uroczystość ta będzie miała miejsce w czasie Mszy św. o godz. 10.00.Serdecznie wszystkich zapraszamy.
10.Za tydzień na mszy św. o godz. 11.30 odbędą się obłóczyny aspirantów na ministrantów.
11.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.
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29 V Św. Urszula Ledóchowska, zakonnica.
Urodziła się w 1865 roku w Loosdorf koło
Wiednia. Miała na imię Julia Maria. w 1883
roku wraz z bliskimi przenosi się do nabytego
przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło
Bochni. Jako 21-letnia dziewczyna wstępuje do
klasztoru urszulanek w Krakowie i przyjmuje
zakonne imię Urszula. Zajmuje się młodzieżą,
pełniąc funkcje wychowawczyni internatu oraz nauczycielki.
w 1904 roku zostaje przełożoną. w 1907 roku wyjeżdża do
pracy dydaktycznej w Petersburgu. Następnie przenosi się do
Finlandii, gdzie otwiera gimnazjum dla dziewcząt. Podczas
I wojny światowej apostołuje w krajach skandynawskich, wy- MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
głasza odczyty o Polsce, organizuje pomoc dla osieroconych MICHAŁA ARCHANIOŁA
polskich dzieci. w roku 1920 wraca do Polski. Osiedla się ŚWIĘTY MICHALE ARCHAw Pniewach koło Poznania, gdzie - z myślą o pracy apostol- NIELE BROŃ NAS W WALCE,
skiej w nowych warunkach - zakłada zgromadzenie Sióstr A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zw. urszulanki szare. I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH
Całe jej życie było ofiarną służbą Bogu, ludziom. Kościołowi GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
i ojczyźnie. Umarła 29 maja 1939 roku w Rzymie. BeatyfikoPOKORNIE PROSIMY.
wana przez Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu, A TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIEa 18 maja 2003 w Rzymie kanonizowana.
BIESKIEGO, SZATANA I INNE
30 V Św. Jan Sarkander, kapłan, męczennik. Ur odził się
20 grudnia 1576 roku w Skoczowie. Po śmierci ojca jego rodzina przenosi się do Przybora na Morawach. Kształcił się
u jezuitów w Ołomuńcu. Doktorat z filozofii uzyskał na uniwersytecie w Pradze, a z teologii w Grazu. w 1609 roku przyjmuje święcenia kapłańskie oraz podejmuje pracę jako wikariusz. w kilka lat później zostaje proboszczem w Holeszowie.
Jego gorliwość i bezkompromisowość wzbudziła poważny
sprzeciw tamtejszych husytów i protestantów. Kiedy wybucha
wojna trzydziestoletnia, przynaglony przez swoich parafian,
opuszcza Holeszów. Pielgrzymuje do Częstochowy jakiś czas
przebywa w Rybniku i Krakowie. Ponieważ nie przyjęto jego
rezygnacji z urzędu proboszcza, wraca na swoją placówkę.
W 1620 roku chroni miasto przed grabieżą i spaleniem, wychodząc procesjonalnie naprzeciw nadciągającym wojskom
lisowczyków. Posądzony przez protestantów o ich sprowadzenie, zostaje aresztowany, uwięziony i okrutnie torturowany.
Parę tygodni później 17 marca 1620 roku umiera w więzieniu
wskutek odniesionych ran. Kanonizował go papież Jan Paweł
II w 1995 roku.

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)

Por: http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=5

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Anna Eugenia Smirnowska. Wieczny odpoczynek…
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku
aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom,
których sobie wybrał przez Ducha Świętego, 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 przykazał
im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać
obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie –
mówił – 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 czasy i chwile, które Ojciec
ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami w Jeruzalem 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 jeszcze 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

Pan wśród radości wstępuje do nieba
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i 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.
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Efezjan: Br acia: Bóg Pana naszego, J ezusa
Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha
mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu
Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca,
byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On
wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa
wśród świętych i czym przeogromna Jego moc
względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, 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 wszelkimi sposobami.
Oto Słowo Boże
.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

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 podszedł 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.

Z K AT E C H I Z M U
NIEDZIELA 28.05.2017
7.00 + s. Judytę Tuńską 28 greg.
8.30 + Mariannę, Lucjana, Eugeniusza
i Mariana Bułka. oraz Andrzeja Drwęckiego.
10.00 + Krystynę i Michała Gawryłowicz.
11.30 + Reginę Kosakowską w 30 r. śm.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Stanisławę, Mariana i Waldemara
Więckowskich.
PONIEDZIAŁEK 29.05.2017
7.00 + s. Judytę Tuńską 29 greg.
7.00 +dziadków Kowalików i Sierwaskich.
7.00 + Marylę i Zbigniewa Łuszczewskich
7.00 + Magdalenę Sieńskowską
18.00 + Zofię Magier
18.00 + Kazimierę Ziółkowską pp.
WTOREK 30.05.2017
7.00 + s. Judytę Tuńską 30 greg.
7.00 + Walentynę Władysława
i Marka Zwierzchowskich
7.00 + Franciszkę Sokołowską męża Adama
i syna Stanisława
18.00 + Irenę i Stefana Król
18.00 + Janinę Aleksandrę Franciszka
i Mirosława Nerc, Genowefę Wodarek
ŚRODA 31.05.2017
7.00 + Bogdana Przybysz w 6 r.śm.
7.00 + Melanię Zbigniewa Helenę i Mariana Wrona
7.00 + Lecha Sikorskiego pp
18.00 NOWENNA DO MBNP

18.00 + Tadeusza Moskwa w 1 r.śm
18.00 + Kazimierę Ziółkowską
CZWARTEK 01.06.2017
7.00 +Eugeniusza i Jerzego Podłuckich
7.00 + Janinę Chludzińską pp.
7.00 + Henrykę Opolską pp.
18.00 + Irenę i Aleksandra Szymańskich
oraz Ewę Sawicką
PIĄTEK 02.06.2017
7.00 + Jadwigę Gryszpanowicz pp.
7.00 + Kazimierza Góral
7.00 + Wiktora Rogalę pp.
18.00 + Stanisławę Stanisława Zbigniewa Śmiechowskich
SOBOTA 03.06.2017
7.00 +Irenę w 15 r.śm. i Józefa Mazur
7.00 + Ryszarda Bonieckiego w 1 r.śm.
i jego rodziców Zofię i Bolesława
18.00 INTENCJA WYNAGRADZAJĄCA NIEPOKALANEMU SERCU NMP ZA GRZECHY NASZE I CAŁEGO NARODU
NIEDZIELA 04.06.2017
7.00 W INT. ŻYWEGO RÓZAŃCA
8.30 + Alicję w 35 r. śm. Wasilisa Elżbietę
Nawrozidis ora dzieci i wnuków
10.00 + Henryka Kazimierza Orzeszyna
11.30 + Helenę i Czesława Składanek
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Leokadię i Stefana Godlewskich

1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
2. Przedstawiciele Koła Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych ruchowo przy kościele rozprowadzają
wartościowe znaczki, w celu pozyskania funduszy na ich działalność.
3. W czwartek rozpoczyna się miesiąc czerwiec – poświęcony Najśw. Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwa
czerwcowe w niedziele będą o godz.17.30, a w dni powszednie po Mszy św. wieczornej.
4. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I piątek Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana
Jezusa o godz. 7.00. Spowiedź rano i po południu od godz.17.30. W I sobotę miesiąca Msza św. ku czci
Niepokalanego Serca Maryi o godz.18.00. Po Mszy św. różaniec z rozważaniami tajemnic, po nim modlitwa przed Najśw. Sakram. O godz. 21.00 Apel Jasnogórski i akt oddania się Matce Bożej.
5. W I sobotę od godz. 9.00 księża udadzą się z posługą sakramentalną do osób chorych i starszych.
6. W najbliższą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha św. Przypominamy, że niedziela ta kończy
okres wielkanocny. Kończy się również czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej
7. Z inicjatywy Metropolity Warszawskiego w następną niedzielę 4 czerwca obchodzone będzie święto
Dziękczynienia. Przed kościołem w przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na Świątynię
Opatrzności Bożej.
8. Trwają prace przy układaniu kostki przy kościele. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o
wyrozumiałość . Dziękujemy.

KATECHEZA 14 Wiara i rozum
1. Podczas spotkania z rektorami i delegacjami
wyższych uczelni z całej Polski na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu 7 czerwca 1999 r.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział między innymi: „Odkrycie, jakiego dokonał Kopernik i jego znaczenie w kontekście historii nauki, przypominają
nam stale żywy spór, jaki toczy się pomiędzy rozumem a wiarą. Chociaż dla samego Kopernika jego
odkrycie stało się źródłem jeszcze większego podziwu dla Stwórcy świata i potęgi rozumu ludzkiego, to
dla wielu było powodem poróżnienia rozumu z wiarą”. Czy zatem rozum i wiara rzeczywiście nie dadzą
się pogodzić?
2. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy:
„Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy
nie może mieć miejsca rzeczywista niezgodność
między wiarą a rozumem (...). «Dlatego badanie
metodyczne we wszystkich dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko prowadzi się je w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych,
naprawdę nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze,
sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą
swój początek od tego samego Boga. Owszem, kto
pokornie i wytrwale usiłuje zbadać tajniki rzeczy,
prowadzony jest niejako, choć nieświadomie, ręką
Boga».” (KKK 159; KDK 36).
3. Od czasów oświecenia, głoszącego kult rozumu i wiedzy, człowiek boryka się jednak z dramatem
rozdźwięku między rozumem a wiarą. Są ludzie,
którzy twierdzą, że dla światłego, wykształconego
człowieka przyznawanie się do wiary w Boga jest
czymś niestosownym. Wiarę traktują jako „ukojenie”
dla ludzi biednych, niezaradnych, niewykształconych, zapóźnionych – jednym słowem – maluczkich
tego świata. Z zachwytu nad postępem współczesnej
cywilizacji zrodziło się też przekonanie, że nauka
może rozwiązać wszystkie problemy świata i człowieka. Doświadczenie pokazuje jednak, że żadna z
dyscyplin naukowych nie jest w stanie odpowiedzieć
na najbardziej podstawowe pytania człowieka: Kim
jestem? Skąd przychodzę i dokąd zmierzam? Dlaczego istnieje zło? Co czeka mnie po tym życiu? Na te
pytania odpowiada jedynie wiara.

Jak nauczał Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio”, wiara i rozum są dwoma skrzydłami, na których człowiek wznosi się do poznania
Najwyższej Prawdy. Muszą ze sobą zgodnie współdziałać i nawzajem się uzupełniać. Wiara nie boi się
rozumu, ale domaga się rozumowych uzasadnień.
Rozum zaś, gdy osiągnie szczyt swoich możliwości
poznawczych, uznaje za konieczne przyjęcie dalszych rozstrzygnięć wiary.
We wszystkich czasach wielu wielkich uczonych
było ludźmi głęboko wierzącymi. Należą do nich
m.in. Linneusz, Pasteur, Kepler, Newton, Volta,
Amper, Planck czy Heisenberg. Niemiecki noblista
w dziedzinie fizyki Albert Einstein (1879 – 1955)
stwierdził natomiast, że „wiedza bez religii kuleje,
religia bez wiedzy jest ślepa”.
Dogłębne poznanie świata i dziejowych wydarzeń nie jest zatem możliwe, jeśli człowiek nie uznaje wiary w Boga, który w nich działa. Rozum może
odkryć istnienie Boga, ale sam – bez wiary – nie
pozna Jego istoty, tego, że Bóg jest miłością i miłosierdziem. Nie potrafi też pojąć tajemnicy Chrystusa
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Tajemnicę
można przyjąć jedynie przy pomocy wiary. Za Katechizmem trzeba koniecznie podkreślić, że „racją
wiary nie jest fakt, że prawdy objawione okazują się
prawdziwe i zrozumiałe w świetle naszego rozumu
naturalnego. Wierzymy z powodu autorytetu samego
objawiającego się Boga, który nie może ani sam się
mylić, ani nas okłamać” (KKK 156).
Co czynisz, by Twoja wiara się umacniała? Co
może stać się z wiarą, która gardzi rozumem? Czy
nie ulegasz pokusie wiary jedynie w to, co widzialne i
dostrzegalne zmysłami?
4. Zapamiętajmy: Nie można rozdzielić wiary i
rozumu nie pozbawiając człowieka możliwości właściwego poznania siebie, świata i Boga. „Sprawy świeckie
i sprawy wiary wywodzą swój początek od tego samego Boga” (KKK 159). „Wiedz, abyś uwierzył; wierz,
abyś wiedział” – tak ujął relacje między wiarą a rozumem św. Augustyn (354 – 430). Tej dewizie Kościół
jest wierny przez całe swoje dzieje.
Biskup Roman Marcinkowski
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html

9. W niedzielę 11 czerwca, Ks. Andrzej będzie obchodził 15 rocz. swoich święceń kapłańskich. Uroczystość ta będzie miała miejsce w czasie Mszy św. o godz. 10.00.Serdecznie wszystkich zapraszamy.
10.Za tydzień na mszy św. o godz. 11.30 odbędą się obłóczyny aspirantów na ministrantów.
11.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.
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Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim

L it ur g ic z n e g o

29 V Św. Urszula Ledóchowska, zakonnica.
Urodziła się w 1865 roku w Loosdorf koło
Wiednia. Miała na imię Julia Maria. w 1883
roku wraz z bliskimi przenosi się do nabytego
przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło
Bochni. Jako 21-letnia dziewczyna wstępuje do
klasztoru urszulanek w Krakowie i przyjmuje
zakonne imię Urszula. Zajmuje się młodzieżą,
pełniąc funkcje wychowawczyni internatu oraz nauczycielki.
w 1904 roku zostaje przełożoną. w 1907 roku wyjeżdża do
pracy dydaktycznej w Petersburgu. Następnie przenosi się do
Finlandii, gdzie otwiera gimnazjum dla dziewcząt. Podczas
I wojny światowej apostołuje w krajach skandynawskich, wy- MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
głasza odczyty o Polsce, organizuje pomoc dla osieroconych MICHAŁA ARCHANIOŁA
polskich dzieci. w roku 1920 wraca do Polski. Osiedla się ŚWIĘTY MICHALE ARCHAw Pniewach koło Poznania, gdzie - z myślą o pracy apostol- NIELE BROŃ NAS W WALCE,
skiej w nowych warunkach - zakłada zgromadzenie Sióstr A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zw. urszulanki szare. I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH
Całe jej życie było ofiarną służbą Bogu, ludziom. Kościołowi GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
i ojczyźnie. Umarła 29 maja 1939 roku w Rzymie. BeatyfikoPOKORNIE PROSIMY.
wana przez Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu, A TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIEa 18 maja 2003 w Rzymie kanonizowana.
BIESKIEGO, SZATANA I INNE
30 V Św. Jan Sarkander, kapłan, męczennik. Ur odził się
20 grudnia 1576 roku w Skoczowie. Po śmierci ojca jego rodzina przenosi się do Przybora na Morawach. Kształcił się
u jezuitów w Ołomuńcu. Doktorat z filozofii uzyskał na uniwersytecie w Pradze, a z teologii w Grazu. w 1609 roku przyjmuje święcenia kapłańskie oraz podejmuje pracę jako wikariusz. w kilka lat później zostaje proboszczem w Holeszowie.
Jego gorliwość i bezkompromisowość wzbudziła poważny
sprzeciw tamtejszych husytów i protestantów. Kiedy wybucha
wojna trzydziestoletnia, przynaglony przez swoich parafian,
opuszcza Holeszów. Pielgrzymuje do Częstochowy jakiś czas
przebywa w Rybniku i Krakowie. Ponieważ nie przyjęto jego
rezygnacji z urzędu proboszcza, wraca na swoją placówkę.
W 1620 roku chroni miasto przed grabieżą i spaleniem, wychodząc procesjonalnie naprzeciw nadciągającym wojskom
lisowczyków. Posądzony przez protestantów o ich sprowadzenie, zostaje aresztowany, uwięziony i okrutnie torturowany.
Parę tygodni później 17 marca 1620 roku umiera w więzieniu
wskutek odniesionych ran. Kanonizował go papież Jan Paweł
II w 1995 roku.

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)

Por: http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=5

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Anna Eugenia Smirnowska. Wieczny odpoczynek…
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku
aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom,
których sobie wybrał przez Ducha Świętego, 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 przykazał
im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać
obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie –
mówił – 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 czasy i chwile, które Ojciec
ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami w Jeruzalem 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 jeszcze 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

Pan wśród radości wstępuje do nieba
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i 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.
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Efezjan: Br acia: Bóg Pana naszego, J ezusa
Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha
mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu
Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca,
byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On
wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa
wśród świętych i czym przeogromna Jego moc
względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, 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 wszelkimi sposobami.
Oto Słowo Boże
.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

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 podszedł 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.

Z K AT E C H I Z M U
NIEDZIELA 28.05.2017
7.00 + s. Judytę Tuńską 28 greg.
8.30 + Mariannę, Lucjana, Eugeniusza
i Mariana Bułka. oraz Andrzeja Drwęckiego.
10.00 + Krystynę i Michała Gawryłowicz.
11.30 + Reginę Kosakowską w 30 r. śm.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Stanisławę, Mariana i Waldemara
Więckowskich.
PONIEDZIAŁEK 29.05.2017
7.00 + s. Judytę Tuńską 29 greg.
7.00 +dziadków Kowalików i Sierwaskich.
7.00 + Marylę i Zbigniewa Łuszczewskich
7.00 + Magdalenę Sieńskowską
18.00 + Zofię Magier
18.00 + Kazimierę Ziółkowską pp.
WTOREK 30.05.2017
7.00 + s. Judytę Tuńską 30 greg.
7.00 + Walentynę Władysława
i Marka Zwierzchowskich
7.00 + Franciszkę Sokołowską męża Adama
i syna Stanisława
18.00 + Irenę i Stefana Król
18.00 + Janinę Aleksandrę Franciszka
i Mirosława Nerc, Genowefę Wodarek
ŚRODA 31.05.2017
7.00 + Bogdana Przybysz w 6 r.śm.
7.00 + Melanię Zbigniewa Helenę i Mariana Wrona
7.00 + Lecha Sikorskiego pp
18.00 NOWENNA DO MBNP

18.00 + Tadeusza Moskwa w 1 r.śm
18.00 + Kazimierę Ziółkowską
CZWARTEK 01.06.2017
7.00 +Eugeniusza i Jerzego Podłuckich
7.00 + Janinę Chludzińską pp.
7.00 + Henrykę Opolską pp.
18.00 + Irenę i Aleksandra Szymańskich
oraz Ewę Sawicką
PIĄTEK 02.06.2017
7.00 + Jadwigę Gryszpanowicz pp.
7.00 + Kazimierza Góral
7.00 + Wiktora Rogalę pp.
18.00 + Stanisławę Stanisława Zbigniewa Śmiechowskich
SOBOTA 03.06.2017
7.00 +Irenę w 15 r.śm. i Józefa Mazur
7.00 + Ryszarda Bonieckiego w 1 r.śm.
i jego rodziców Zofię i Bolesława
18.00 INTENCJA WYNAGRADZAJĄCA NIEPOKALANEMU SERCU NMP ZA GRZECHY NASZE I CAŁEGO NARODU
NIEDZIELA 04.06.2017
7.00 W INT. ŻYWEGO RÓZAŃCA
8.30 + Alicję w 35 r. śm. Wasilisa Elżbietę
Nawrozidis ora dzieci i wnuków
10.00 + Henryka Kazimierza Orzeszyna
11.30 + Helenę i Czesława Składanek
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Leokadię i Stefana Godlewskich

1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
2. Przedstawiciele Koła Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych ruchowo przy kościele rozprowadzają
wartościowe znaczki, w celu pozyskania funduszy na ich działalność.
3. W czwartek rozpoczyna się miesiąc czerwiec – poświęcony Najśw. Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwa
czerwcowe w niedziele będą o godz.17.30, a w dni powszednie po Mszy św. wieczornej.
4. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I piątek Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana
Jezusa o godz. 7.00. Spowiedź rano i po południu od godz.17.30. W I sobotę miesiąca Msza św. ku czci
Niepokalanego Serca Maryi o godz.18.00. Po Mszy św. różaniec z rozważaniami tajemnic, po nim modlitwa przed Najśw. Sakram. O godz. 21.00 Apel Jasnogórski i akt oddania się Matce Bożej.
5. W I sobotę od godz. 9.00 księża udadzą się z posługą sakramentalną do osób chorych i starszych.
6. W najbliższą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha św. Przypominamy, że niedziela ta kończy
okres wielkanocny. Kończy się również czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej
7. Z inicjatywy Metropolity Warszawskiego w następną niedzielę 4 czerwca obchodzone będzie święto
Dziękczynienia. Przed kościołem w przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na Świątynię
Opatrzności Bożej.
8. Trwają prace przy układaniu kostki przy kościele. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o
wyrozumiałość . Dziękujemy.

KATECHEZA 14 Wiara i rozum
1. Podczas spotkania z rektorami i delegacjami
wyższych uczelni z całej Polski na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu 7 czerwca 1999 r.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział między innymi: „Odkrycie, jakiego dokonał Kopernik i jego znaczenie w kontekście historii nauki, przypominają
nam stale żywy spór, jaki toczy się pomiędzy rozumem a wiarą. Chociaż dla samego Kopernika jego
odkrycie stało się źródłem jeszcze większego podziwu dla Stwórcy świata i potęgi rozumu ludzkiego, to
dla wielu było powodem poróżnienia rozumu z wiarą”. Czy zatem rozum i wiara rzeczywiście nie dadzą
się pogodzić?
2. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy:
„Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy
nie może mieć miejsca rzeczywista niezgodność
między wiarą a rozumem (...). «Dlatego badanie
metodyczne we wszystkich dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko prowadzi się je w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych,
naprawdę nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze,
sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą
swój początek od tego samego Boga. Owszem, kto
pokornie i wytrwale usiłuje zbadać tajniki rzeczy,
prowadzony jest niejako, choć nieświadomie, ręką
Boga».” (KKK 159; KDK 36).
3. Od czasów oświecenia, głoszącego kult rozumu i wiedzy, człowiek boryka się jednak z dramatem
rozdźwięku między rozumem a wiarą. Są ludzie,
którzy twierdzą, że dla światłego, wykształconego
człowieka przyznawanie się do wiary w Boga jest
czymś niestosownym. Wiarę traktują jako „ukojenie”
dla ludzi biednych, niezaradnych, niewykształconych, zapóźnionych – jednym słowem – maluczkich
tego świata. Z zachwytu nad postępem współczesnej
cywilizacji zrodziło się też przekonanie, że nauka
może rozwiązać wszystkie problemy świata i człowieka. Doświadczenie pokazuje jednak, że żadna z
dyscyplin naukowych nie jest w stanie odpowiedzieć
na najbardziej podstawowe pytania człowieka: Kim
jestem? Skąd przychodzę i dokąd zmierzam? Dlaczego istnieje zło? Co czeka mnie po tym życiu? Na te
pytania odpowiada jedynie wiara.

Jak nauczał Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio”, wiara i rozum są dwoma skrzydłami, na których człowiek wznosi się do poznania
Najwyższej Prawdy. Muszą ze sobą zgodnie współdziałać i nawzajem się uzupełniać. Wiara nie boi się
rozumu, ale domaga się rozumowych uzasadnień.
Rozum zaś, gdy osiągnie szczyt swoich możliwości
poznawczych, uznaje za konieczne przyjęcie dalszych rozstrzygnięć wiary.
We wszystkich czasach wielu wielkich uczonych
było ludźmi głęboko wierzącymi. Należą do nich
m.in. Linneusz, Pasteur, Kepler, Newton, Volta,
Amper, Planck czy Heisenberg. Niemiecki noblista
w dziedzinie fizyki Albert Einstein (1879 – 1955)
stwierdził natomiast, że „wiedza bez religii kuleje,
religia bez wiedzy jest ślepa”.
Dogłębne poznanie świata i dziejowych wydarzeń nie jest zatem możliwe, jeśli człowiek nie uznaje wiary w Boga, który w nich działa. Rozum może
odkryć istnienie Boga, ale sam – bez wiary – nie
pozna Jego istoty, tego, że Bóg jest miłością i miłosierdziem. Nie potrafi też pojąć tajemnicy Chrystusa
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Tajemnicę
można przyjąć jedynie przy pomocy wiary. Za Katechizmem trzeba koniecznie podkreślić, że „racją
wiary nie jest fakt, że prawdy objawione okazują się
prawdziwe i zrozumiałe w świetle naszego rozumu
naturalnego. Wierzymy z powodu autorytetu samego
objawiającego się Boga, który nie może ani sam się
mylić, ani nas okłamać” (KKK 156).
Co czynisz, by Twoja wiara się umacniała? Co
może stać się z wiarą, która gardzi rozumem? Czy
nie ulegasz pokusie wiary jedynie w to, co widzialne i
dostrzegalne zmysłami?
4. Zapamiętajmy: Nie można rozdzielić wiary i
rozumu nie pozbawiając człowieka możliwości właściwego poznania siebie, świata i Boga. „Sprawy świeckie
i sprawy wiary wywodzą swój początek od tego samego Boga” (KKK 159). „Wiedz, abyś uwierzył; wierz,
abyś wiedział” – tak ujął relacje między wiarą a rozumem św. Augustyn (354 – 430). Tej dewizie Kościół
jest wierny przez całe swoje dzieje.
Biskup Roman Marcinkowski
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html

9. W niedzielę 11 czerwca, Ks. Andrzej będzie obchodził 15 rocz. swoich święceń kapłańskich. Uroczystość ta będzie miała miejsce w czasie Mszy św. o godz. 10.00.Serdecznie wszystkich zapraszamy.
10.Za tydzień na mszy św. o godz. 11.30 odbędą się obłóczyny aspirantów na ministrantów.
11.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

