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

L it ur g ic z n e g o

17 VI Św. Albert, zakonnik. Adam Hilary Chmielowski ur odził się 17 czer wca 1845 r oku w Igołomii pod
Krakowem. Uroczystość chrztu "z wody" dopełniono
w kościele Nawiedzenia Panny Marii na Nowym Mieście
w Warszawie. Pochodził z zubożałej rodziny ziemiańskiej. Kiedy miał 8 lat, umarł mu ojciec. w Warszawie
skończył gimnazjum. Studia podjął w Instytucie Rolniczo
-Leśnym w Puławach. Przerwał je, aby wziąć udział
w powstaniu styczniowym. Miał wtedy 17 lat. Ciężko
ranny w bitwie, stracił nogę. Wobec groźby zesłania na
Sybir zorganizowano mu wyjazd za granicę. Podjął studia malarskie w Paryżu i Monachium. Po ogłoszeniu amnestii w 1865 roku
powraca do kraju. w 1880 roku następuje duchowy zwrot w jego życiu.
Zostaje tercjarzem franciszkańskim, a w jego artystycznej twórczości dominuje tematyka religijna. Religijne obrazy Adama Chmielowskiego przyniosły mu miano "polskiego Fra Angelico". w 1884 roku przenosi się do
Krakowa. Tutaj zajmuje się nędzarzami i bezdomnymi, widząc w ich twarzach sponiewierane oblicze Chrystusa. z myślą o nich założył zgromadzenie braci (1888) i sióstr (1890). Rezygnacja z pędzla była dla niego ciężką
ofiarą. Był człowiekiem rozmodlonym, pokutnikiem. Odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić
im godność. Zmarł w przytułku, który założył dla mężczyzn, 25 grudnia
1916 roku w Krakowie. Jan Paweł II beatyfikował go w 1983 roku, kanonizował w 1989. Jest patronem zakonów albertynek i albertynów, w Polsce
artystów plastyków. Rok 2017 jest w Kościele w Polsce ogłoszony Rokiem Św. Brata Alberta.
Por: http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=5

ŻYCZENIA
Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum?
Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz
pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją
karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się
przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we
Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan.
A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto
ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znów kapłan. Po Bogu, kapłan jest wszystkim! On sam
pojmie się w pełni dopiero w niebie
(Św. Jan Maria Vianney) .
DROGI Ks. Andrzeju
15 czerwca 2002 przyjąłeś święcenia kapłańskie z rąk Ks. Bp. Kazimierza
Romaniuka. Z okazji 15-tej rocznicy Twoich święceń kapłańskich życzymy błogosławieństwa Bożego i nieustannego wzrastania w miłości do
Boga i trwania na modlitwie, bo jak mawiał św. Jan Maria Vianney:
Kapłaństwo jest miłością Najświętszego Serca Jezusowego a Kapłan nade
wszystko musi być oddany stałej modlitwie . Dziękując dziś Panu Bogu za
Twoje kapłaństwo i obecność wśród nas, za wszystko dobro, które się
stało naszym udziałem, za czas, siły i talenty, którymi służysz ludziom,
życzymy długiego życia w zdrowiu oraz obfitych owoców na drodze, którą sam Pan Bóg Ci wyznaczył.
Szczęść Boże!
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Ryszard Chudy . Śp. Marta Godlewska Wieczny odpoczynek…
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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
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)
KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Wyjścia
Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu
nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A
Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się
koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł
Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg
miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty
w łaskę i wierność». Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli
darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę,
niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie
lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy
i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem».
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest imię Twoje †
pełne chwały i świętości, *
uwielbione i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej
świętej chwały, * uwielbiony i przesławny na
wieki. Błogosławiony jesteś na tronie swojego
królestwa, * uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w
otchłanie, który zasiadasz na Cherubach, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni,
pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie
z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska
Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!
Oto Słowo Boże
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AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat
został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w
Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie
wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył
w imię Jednorodzonego Syna Bożego».
Oto Słowo Pańskie.
Niełatwo uznać tajemnicę, która nas przerasta. Aby choć trochę dotknąć prawdy
o Trójcy Świętej, potrzeba pokory wobec
Boga, którego nie
jesteśmy w stanie
ogarnąć i pojąć.
Przyjmujemy z wiarą,
co nam objawia Syn
Boży, dajemy się przeniknąć Jego Duchowi:
miłości udzielającej
się między Osobami Trójcy, czujemy wdzięczność
za okazane nam miłosierdzie. Ale bez wiary, bez
modlitwy, bez działania łaski – pogubimy się
tylko wśród martwych formuł.
Źródło: Ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” maj 2008, s. 86

Z K AT E C H I Z M U
NIEDZIELA 11.06.2017
7.00 W INT. RÓZAŃCA FATIMSKIEGO
7.00 + Teresę i Stanisława Świątek
8.30 + Pawła w 19 r. śm. i Marię Muchowicz,
Kazimierę Kaczmarek
10.00 W int. ks. Andrzeja z okazji 15 r. kapłaństwa
11.30 + Janinę w 13 r. śm., zm z rodz. Sokolnickich i
Rykaczewskich, Jadwigę i Sylwestra Krzyżańskich,
Czesława Petrykowskiego, Stefana Baca, Janinę,
Henrykę, Mariana oraz cr. Marków i Zawadzkich.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Mariannę i Franciszka Sawickich
PONIEDZIAŁEK 12.06.2017
7.00 + Kazimierza, Stanisławę, Reginę i Franciszka i
zm. rodziców z obu stron oraz Tadeusza Bieńkowskiego w 24. r. śm..
7.00 + Apolonię i Karola Czajka.
7.00 + Andrzeja Bujała p.p.
18.00 + Jerzego Balcewicza w 9 r. ś..
18.00 + Mariannę Dębską p.p.
WTOREK 13.06.2017
7.00 + Antoniego Jastrzębskiego i zm. z rodz..
7.00 + Zofię i Antoniego Żaczek, Wiktorię
i Feliksa Pruchniewicz.
7.00 + Jadwigę Nerć i Stanisława Kędziora.
18.00 + Dariusza Składanek, Antoniego, Błażeja
i Antoninę Gajewskich, Aleksandra i Katarzynę
Bieńkowskich.
18.00 + Wiktorię, Władysława, Kazimierza i
Władysława, Polikarpa i Barbarę Ryst i zm. rodz.
18.00 + Władysława, Irenę i Weronikę Świętlickich,
Alfreda, Bolesława i Franciszkę Piotrowskich.
ŚRODA 14.06.2017
7.00 + Praksedę Kurzyńską w 22 r. śm. Stefana
i zm. z rodz. Kurzyńskich.
7.00 + Barbarę Wendolf-Rzepkowską p.p.
7.00 + Teresę Grzybołowską p.p.
18.00 NOWENNA DO MBNP
18.00 + Kazimierza Sikora p.p.
18.00 + Irenę i Wacława Formińskich.

CZWARTEK 15.06.2017 BOŻE CIAŁO
7.00 + Jolantę Piórkowską i zm. z rodz.
7.00 + Dantis.
8.30 + Piotra Bieleckiego.
10.00 Dziękczynna Matce Bożej za doznane łaski
całej rodziny.
11.30 ZA PARAFIAN
18.00 + Aleksandra, Felicję i Romana Rowickich.
PIĄTEK 16.06.2017
7.00 + Jana Lewandowskiego.
7.00 + Zbigniewa Pyrzakowskiego w 9 r. śm.
7.00 + Grzegorza Walczaka p.p.
18.00 + Stanisława Wendolfa.
18.00 + Helenę Zalewską w 1 r. śm.
SOBOTA 17.06.2017
7.00 + Joannę Siudej, Janinę i Stanisława Nesner.
7.00 + Zygmunta Michalaka.
7.00 O łaskę wiary, zdrowie, Dary Ducha Świętego
i Boże błog. w dalszym życiu dla Jarosława i jego
rodziny.
12.00 W INTENCJI OJCZYZNY
18.00 Int. wynagradzająca za grzechy nasze,
parafialne i narodowe
jakimi obrażane jest Najświętsze Serce Pana Jezusa
i Serce Maryi.
18.00 +Jerzego Celińskiego w 3 r. śm.
NIEDZIELA 18.06.2017
7.00 + Marię, Franciszkę, Jerzego
i Stanisława Kaszyńskich.
7.00 Dantis
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Stanisława, Józefa, Zenona i Stanisławę Gac,
Stanisława, Eugenię i Leona Mikos.
11.30 + W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Janinę i Tadeusza Kowalskich
i zm. z rodziny.

1.Dziś Uroczystość Najświętszej Trójcy.
2.W czwartej / 15 czerwca / Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. o godz.7.00, 8.30. ,10.00, 11.30 –
po tej Mszy św. wyruszy procesja Eucharystyczna do 4 ołtarzy. Wieczorna Msza św. o
godz.18.00.Wspólnoty parafialne, które przygotowują ołtarze na procesję, zapraszamy jutro po wieczornej Mszy św. po banery. W związku z uroczystością Bożego Ciała, jutro o godz.19.00spotkanie
bielanek – próba sypania kwiatków. Prosimy o kwiatki na procesję dla bielanek.
3.Od piątku będziemy obchodzić oktawę Bożego Ciała. Nabożeństwa czerwcowe będą odprawiane z
procesją eucharystyczną.
4.Dnia 17 czerwca /sobota/ o godz. 12.00 w naszej parafii będzie Masza Św. w int. Ojczyzny i Jej
obrońców. Mszy Św. będzie przewodniczył Ks. abp. Henryk Hoser biskup Warszawsko-Praski. Po
Mszy Św. nastąpi przemarsz do ul. Lotników, gdzie zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca żołnierzy AK oddziału ,,Doliniaków”. Zapraszamy.
5.W przyszłą niedzielę będziemy się modlić w intencji kierowców, a po Mszach św. będzie poświęcenie pojazdów, Zapraszamy.

KATECHEZA 16: Bóg jest jeden
1. W wierszu „Zdziwienie” ks. Jan Twardowski
napisał z charakterystycznym dla siebie uśmiechem:
„Dziwią się kuropatwy co chodzą parami / (…) lipcowe gwiazdozbiory Rak i Lew na niebie / (…)
dziwi się księżyc sam na sam ze sobą / że Bóg jest
jeden / i nigdy samotny”. To proste zdanie „Bóg jest
jeden i nigdy samotny” dobrze oddaje rdzeń chrześcijańskiej wiary w jedyność Boga, będącego zarazem Trójcą Przenajświętszą. W tej katechezie chcemy przypomnieć i uświadomić sobie, czego Kościół
naucza na temat tej pierwszej prawdy.
2. Słowa „Wierzę w jednego Boga”, jak dobrze
pamiętamy, otwierają symbol wiary, który odmawiamy podczas niedzielnej Mszy Świętej. Wyznanie: „jest jeden Bóg” stanowi zatem pierwszą i
główną prawdę wiary chrześcijańskiej (por. KKK
200). Podobnie jak żydzi i muzułmanie, chrześcijanie są monoteistami (od greckich słów monos –
jeden i Theos – Bóg). Monoteizm od początku charakteryzował naród wybrany, któremu Bóg objawił
się właśnie jako jedyny: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest
naszym Bogiem — Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z
całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt
6,4-5). Także Dekalog naucza już w pierwszym
przykazaniu: „Nie będziesz miał cudzych bogów
przede Mną!” (Wj 20,3). U początku wiary monoteistycznej stoi zatem zdecydowane odrzucenie przez
Stary Testament pogańskiego wielobóstwa, czyli
politeizmu. Jezus Chrystus potwierdził tę wiarę w
przykazaniu miłowania Boga „z całego serca, z całej
duszy, ze wszystkich myśli i ze wszystkich sił” (Mk
12,30; por. KKK 201-202).
3. Mówiąc wraz z Kościołem: „Wierzę w jednego Boga”, wyznajemy przede wszystkim, że Pan
Bóg z samej swej istoty może być tylko jeden. Już
Tertulian, pisarz chrześcijański z przełomu II i III
wieku, nauczał, że „trzeba koniecznie, aby Byt najwyższy był jedyny, to znaczy niemający sobie rów-

nego... Gdyby Bóg nie był jedyny, nie byłby Bogiem” (KKK 228). Wiara ta ma także wielkie znaczenie praktyczne. Uczy bowiem „żyć w dziękczynieniu: jeśli Bóg jest Jedyny, to wszystko, czym
jesteśmy i co posiadamy, pochodzi od Niego: «Cóż
masz, czego byś nie otrzymał?» (1 Kor 4,7)” (KKK
224). Uczy „poznawać jedność i prawdziwą godność
wszystkich ludzi”, dzieci Jedynego Boga (por. KKK
225). Uczy też, że im bardziej i głębiej wierzymy w
Boga jako Pana naszego życia, tym mniej jesteśmy
niewolnikami rzeczy i ludzi. Przecież źródłem zniewolenia tylu narodów przez system sowiecki, źródłem gułagu i Katynia, było odrzucenie chrześcijańskiej wiary w jedynego Boga Ojca wszystkich i
stworzenie bożka klasy robotniczej, a potem „kultu
jednostki” – Stalina i innych tzw. przywódców socjalistycznych. Także u podstaw ludobójstwa hitlerowskiego stała – opierająca się na germańskim
pogaństwie - wiara w mityczną „rasę panów”, negująca prawdę o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Bogu Jezusa Chrystusa. Również dzisiaj bożkiem
może stać się to wszystko, co czynimy wartością
najwyższą: pieniądze, kariera, władza, postęp, użycie itp. Praktycznie każda wartość - dobra sama w
sobie, ale z natury ograniczona, czysto ziemska może przybrać postać zniewalającego nas bożka,
jeżeli zajmuje w naszym życiu miejsce Pana Boga.
4. Zapamiętajmy: „Bóg jest jedyny, ale nie samotny” (por. KKK 254). Wiara w jedynego Boga „i
miłowanie Go całą swoją istotą ma ogromne konsekwencje dla naszego życia” (KKK 222). Oddaje je
dobrze modlitwa jednego ze średniowiecznych mistyków: „Mój Panie i Boże, zabierz mi wszystko, co
oddala mnie od Ciebie. Mój Panie i Boże, daj mi to
wszystko, co zbliża mnie do Ciebie. Mój Panie i
Boże, oderwij mnie ode mnie samego i oddaj mnie
całkowicie Tobie” (KKK 226).
Ks. Henryk Seweryniak
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html

6.Także w przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na stypendia naukowe dla księży studiujących
za granicą. O przeprowadzenie tej zbiórki proszę panie z Kół Różańcowych.
7.Informujemy ,że wraz z końcem roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji zmienia się porządek Mszy św.
niedzielnych i pracy kancelarii. Począwszy od dnia 25 czerwca / niedziela /, nie będzie Mszy św. o
godz.13.00, aż do końca sierpnia włącznie, a kancelaria parafialna będzie czynna tylko po południu od
godz.16.00 – 17.30
8.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

