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

Święta Paula Montal, dziewica. Paula
Montal Fornés urodziła
się 11 października 1799
r. niedaleko Barcelony w
Hiszpanii. Otrzymała
staranne i głębokie wychowanie religijne. W
wieku 10 lat straciła ojca. Aby pomóc w utrzymaniu rodziny, zaczęła
pracować jako hafciarka.
Pomagała w swojej parafii w katechizacji dzieci i
młodzieży. Przez to doświadczenie zobaczyła,
jak ważne jest odpowiednie przygotowanie
intelektualne i zawodowe młodych kobiet.
W 1829 r., pokonując rozliczne trudności, udała się do Figueras i założyła tam pierwszą szkołę dla dziewcząt. Dbała w niej
o formację chrześcijańską i ogólnoludzką. Wkrótce zaczęły
powstawać kolejne szkoły. W 1847 r. założyła Zgromadzenie
Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych (pijarki). Od 1859 r. aż
do śmierci przebywała w Olesa de Montserrat. Poprzez trud
wychowawczy, a także przez ufną modlitwę uczestniczyła w
przeżywaniu losów nowego zgromadzenia. W chwili jej
śmierci liczyło ono 19 domów, w których mieszkało ponad
300 sióstr.
Paula Montal Fornés od św. Józefa Kalasantego zmarła 26
lutego 1889 r. w Olesa de Montserrat. Beatyfikował ją św. Jan
Paweł II w kwietniu 1983 r.; w listopadzie 2001 r. włączył ją
do grona świętych.
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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.
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Archanioła
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ul. Warszawska 1
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Strona internetowa:
http://ndmswmichal.pl/
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pon.—pt.: 10-12
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i świąt - kościelnych i państwowych;
zaś w wakacje tylko po południu)
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela.Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące
doborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni Zif. Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie spał w
środku obozowiska, a jego dzida była wbita w
ziemię obok głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni
dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida:
«Dziś Bóg oddaje wroga twojego w twe ręce.
Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi,
jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba».
Dawid odparł Abiszajowi: «Nie zabijaj go! Któż
bowiem podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie poniósł kary?» Wziął więc Dawid dzidę
i bukłak na wodę od wezgłowia Saula i poszli
sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie
wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali,
gdyż Pan zesłał na nich twardy sen. Dawid oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od nich spora
odległość. Wtedy Dawid zawołał do Saula: «Oto
dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za
sprawiedliwość i wierność: Pan dał mi ciebie w
ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu». Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian. Bracia: Stał się pierwszy
człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam
duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw
tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe
było potem. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów ziemski,
tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka,
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tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego. Oto słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie
waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy
was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was
oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń
mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie
dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.
Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie
wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam
wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za
to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to
samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od
których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to
należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół,
czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to
nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ
On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a
będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie
wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze.
Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». Oto słowo Pańskie.
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NIEDZIELA 24 LUTEGO 2019

7.00 + Halinę Wojciechowską greg.24
8.30 + Jacka Ostapowskiego w 4 r.
śm. oraz zm. z rodziny.
10.00 + Irenę Jaranowską w 12 r. śm.
11.30 + Jadwigę, Feliksa Krysa.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Konrada Szemplińskiego w 4
r. śm. i zm. z rodziny.
PONIEDZIAŁEK 25 LUTY 2019

7.00 + Halinę Wojciechowską greg.25
7.00 + Wiktorię Fajfer, Emilię, Stanisława Sawickich.
7.00 O wiarę i zgodę w rodzinie.
18.00 + Romana Jaromin, zm. z rodziny Papis i Pozorek.
18.00 + Jana Trzaskomę pp.
WTOREK 26 LUTY 2019

7.00 + Halinę Wojciechowską greg.26
7.00 + Kazimierza Piaseckiego pp.
7.00 + Romanę, Adama Majchrzyków, Piotra Wojtyrę.
18.00 + Stanisława Skrockiego 6r. śm.
18.00 + Mariannę, Wacława Affek,
Alfreda Liwskiego.
ŚRODA 27 LUTY 2019

7.00 + Halinę Wojciechowską greg.
27
7.00 + Zdzisława, Ryszarda, Józefa,
Ewę, Andrzeja Stankowskich, Sabinę,
Wacława, Jerzego Rudnickich.
7.00 + Halinę Szafrańską pp.
18.00 NOWENNA DO MBNP
18.00 + Bogdana Pyrzakowskiego w 3
r. śm.

CZWARTEK 28 LUTY 2019

7.00 + Halinę Wojciechowską greg.28
7.00 + Edwarda Troskę pp.
7.00 + Henrykę Kowalską pp.
18.00 + Józefa Marcinkiewicza w 6 r.
śm. i zm. z rodziny.

1.

PIĄTEK 1 MARCA 2019

2.

7.00 + Halinę Wojciechowską greg.29
7.00 + Helenę, Antoniego Czarneckich, Eleonorę Zielińską.
7.00 + Zmarłych z rodziny Grzybów,
Wiśniewskich i Gamdzyków.
18.00 + Kamila Potępę greg.1

3.
4.

SOBOTA 2 MARCA 2019

7.00 + Halinę Wojciechowską greg.30
7.00 + Mieczysława Spodek w 11 r.
śm. oraz zm. rodziców: Leona i Władysławę oraz Zofię, Franciszka Lewandowskich, Jana, Wiktorię Cegiełka, Waldemara Tobolczyka.
7.00 + Danutę, Jana Granoszewskich
i zm. z rodziny.
18.00 + Kamila Potępę greg.2
18.00 + Feliksa Uszoka pp.
NIEDZIELA 3 MARCA 2019
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃCA

8.30 + Kamila Potępę greg.3
10.00 + Helenę, Zdzisława Jeszkie,
Elżbietę Jurek.
11.30 + Stanisława Gaca w 4 r. śm.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Jerzego Rakowskiego w 25 r.
śm.

5.

W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. 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. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi o
godz. 7.00.
W I sobotę miesiąca od godz. 9.00 kapłani odwiedzą w domach z posługą sakramentalną osoby chore i starsze.
W przyszłą niedzielę ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej.
W imieniu p. Dyrektor Szkoły, Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości sponsorowania sztandaru Szkoły. „Informujemy, że w realizację
tego przedsięwzięcia wkładamy również własne środki i siły, lecz z uwagi na wysokość kosztów liczymy też na wsparcie innych podmiotów oraz osób, którym bliska sercu jest
nasza szkoła. Jesteśmy przekonani, że udział Państwa w tej
inicjatywie i hojność oprócz satysfakcji będzie również
wspaniałą promocją pokazania Państwa dobrej woli i wsparcia szczytnego celu. Zaoferowaną pomoc finansową prosimy
kierować na konto Dochodów Jednostki”. Pełny tekst prośby, numer konta i projekt sztandaru w gablocie przed kościołem.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej—nabyć ją można
w zakrystii.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Maria Gałas i Marianna Rafalska W ieczny odpoczynek...

