Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Święta Matylda. Matylda von Ringelheim
(Matylda Westfalska) urodziła się w 895 r.
w Westfalii. Była córką księcia saskiego
Teodoryka i Reinhildy - pochodzącej z duńskiego rodu królewskiego. Matylda kształciła się i młode lata spędziła w klasztorze
benedyktynek w Herford pod okiem babki
ze strony ojca, także Matyldy - ksieni klasztoru. Lata tu spędzone będzie zawsze zaliczać do najpiękniejszych w życiu. Tu także
zasmakowała w modlitwie i w służbie Bożej. Mając 14 lat, w 909 r., poślubiła Henryka Ptasznika, który w trzy lata potem został
księciem Saksonii, a w roku 919 królem
Niemiec. Znany jest w historii pod imieniem
Henryka I. Życie królowej upływało w spokoju. Mąż dał jej zupełnie wolną rękę w
czynieniu dobra. Dla Bożej chwały i dla dobra ubogich nie żałowała
pieniędzy. Św. Matylda dała Henrykowi I pięcioro dzieci. Z mężem
swoim Matylda przeżyła jako wzorowa małżonka 25 lat. Po śmierci
męża musiała patrzeć na wojnę domową, jaka wybuchła o tron królewski pomiędzy jej synami: Ottonem i Henrykiem. Zwycięzcą został
Otton, a Henryk jako rekompensatę otrzymał księstwo bawarskie.
Nowy władca wiele przykrości wyrządził matce, oskarżając ją o to,
że jest zbyt rozrzutna na cele religijne. Sam jednak szafował państwowym majątkiem bez miary, gdyż prowadził stale wojny: najpierw ze swoim bratem, Henrykiem, potem z papieżem, z królem
Czech i ze Słowianami na Wschodzie. Matylda cierpiała nad tym
wszystkim. Popierała jednak syna w założeniu metropolii w Magdeburgu w roku 960 i zależnych od niej biskupstw: w Braniborze
(Brandenburg), w Hobolinie (Hawelbergu) i w Oldenburgu, które
były położone między Łabą a Odrą na terenach słowiańskich. Cesarzowi przyświecała myśl polityczna, by po prostu biskupstwa te były
ośrodkami germanizacji. Królowej natomiast przyświecała myśl pozyskania Słowian dla wiary. W 955 r. królowa Matylda przeżyła
śmierć swojego najstarszego syna, Henryka, a dziesięć lat później najmłodszego, św. Brunona, arcybiskupa. Pod koniec życia dotknęło
ją jeszcze jedno bolesne przeżycie - śmierć wnuka, biskupa Wilhelma
z Moguncji, którą sama przewidziała. W ostatnich latach życia Matylda oddała się wyłącznie modlitwie i uczynkom miłosierdzia. Codziennie przy swoim stole gościła ubogich, widząc w nich samego
Pana Jezusa. Hojnie wspomagała kościoły i klasztory ze swoich osobistych majętności. Wystawiła dwa duże opactwa: benedyktynów w
Northausen i benedyktynek w Kwedlinburgu. Dlatego ikonografia
często przedstawia Świętą z kościołem i klasztorem w ręce. W opactwie w Kwedlinburgu spędziła końcowe lata życia. Tam też przeszła
do wieczności 14 marca 968 roku w wieku 73 lat. Pochowano ją obok
męża w Kwedlinburgu w kaplicy zamkowej. Jest patronką fałszywie
oskarżonych, wdów, dużych rodzin, rodziców, którym zmarły dzieci.
Redakcja: ks. Andrzej Wasowski
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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

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz powiedział do ludu: «Kapłan weźmie
koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem
Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te
słowa wobec Pana, Boga swego: „Ojciec mój,
tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył
tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w
naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się
z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas
ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do
Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze
wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze
uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu
mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród
wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził
nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w
mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny
płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”. Rozłożysz
je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon
Panu, Bogu swemu». Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
REFREN: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką i
twierdzą, * Boże mój, któremu ufam».
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Rzymian. Bracia: Cóż mówi Pismo? «Słowo to
jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu
twoim». A jest to słowo wiary, którą głosimy.
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest
Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go
wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo
sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.
Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony».
Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem.
Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem «każdy, kto wezwie imienia
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Pańskiego, będzie zbawiony». Oto słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust
Bożych.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad
Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na
pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez
diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich
upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz
temu kamieniowi, żeby stał się chlebem».
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest:
„Nie samym chlebem żyje człowiek”».
Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa
świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę
i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są
poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli
więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł:
«Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”». Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni
i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię
będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi
o kamień”». Lecz Jezus mu odparł:
«Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na
próbę Pana, Boga swego”». Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do
czasu. Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 10 MARCA 2019
7.00 WINTENCJI RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO.
8.30 + Irenę Kołodziejczyk w 20 r. śm.
10.00 + Janinę, Wacława, Henryka Liwskich, C.R. Piaseckich.
11.30 + Henryka, Patryka, Ryszarda,
Władysława, Helenę, Krystynę Tomaszewskich oraz Feliksa i Cecylię Śmietanowskich.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Kamila Potępę greg.10
PONIEDZIAŁEK 11 MARCA 2019
7.00 + Łukasza Grabowskiego w 13 r. śm.
i zm. z rodziny.
7.00 + Ryszarda Traczyka i rodziców.
7.00 + Krystynę, Stefana Wysockich.
18.00 + Kamila Potępę greg.11
18.00 + Helenę, Bolesława, Jerzego Rydzewskich.
WTOREK 12 MARCA 2019
7.00 + Kamila Potępę greg.12
7.00 + Bożenę Głowacką.
7.00 + Konrada i Kazimierza Kłodos oraz
zm. dziadków z obu stron.
18.00 + Mariana Antosz, Wiktorię, Stanisława oraz siostrę Rafaelę Szymańskich.
18.00 + Helenę Gołębiewską pp.
ŚRODA 13 MARCA 2019
7.00 Dziekczynno – błagalna w int. Krystyny z racji imienin o Boże błog. i potrzebne łaski na dalsze lata życia.
7.00 + Konrada, Urszulę, Szczepana i
Tadeusza Głodowskich.
7.00 + Bożenę Dębską, Krystynę Matusewicz.
18.00 Kamila Potępę greg.13
18.00 NOWENNA DO MBNP

CZWARTEK 14 MARCA 2019
7.00 + Zofię Żelazo pp.
7.00 + Stanisława Antosiewicza w 9 r. śm. i
zm. z rodzin Antosiewiczów i Kołpaczewskich.
7.00 + Zofię, Władysława, Kazimierza Januszewskich, Janinę, Józefa, Włodzimierza Obtułowicz.
18.00 + Kamila Potępę greg.14
PIĄTEK 15 MARCA 2019
7.00 + Longina Zakrzewskiego i rodziców z
obu stron.
7.00 + Rafała Niedźwiedzia w 6 r. śm.
7.00 + Helenę, Józefa, Wiktorię Kuśmierczyk,
zm. z rodziny Dobrowolskich, Drzewieckich,
Domańskich.
18.00 + Kamila Potępę greg.15
18.00 + Annę, Mariannę, Wacława, Mariana,
Jakuba Olewniczak oraz Weronikę, Rozalię,
Józefa Mróz, Ewę, Wilhelma Winter.
SOBOTA 16 MARCA 2019
7.00 + Kamila Potępę greg.16
7.00 + Edwarda – Zbigniewa Kaczorowskiego.
7.00 + Ilonę w 26 r. sm., Zbigniewa, Helenę,
Wacława Zwolińskich.
18.00 + Hipolita Wilczyńskiego w 40 r. śm.,
Józefa, Wiktorię, Katarzynę Szpytma.
18.00 + Eugeniusza Krysztofiaka w 11 r. śm.

NIEDZIELA 17 MARCA 2019
7.00 INTRONIZACJA – Wynagradzająca Najśw. Sercu Jezusa i Niepokalanemu
Sercu Maryi za zniewagi i grzechy nasze i
całego świata.
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 O Boże błog. i łaski dla Julii Fabisiak w 13 r. urodzin.
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
13.00 ZA PARAFIAN
16.00 + Wiesława Bartosiewicza w 21 r.
śm. i Józefa Drzazgowskiego.
18.00 + Kamila Potępę greg.17

10 . 03 . 2019 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Dziś I Niedziela Wielkiego Postu. O godz. 17.15 zapraszamy na
rozważanie Meki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali.
2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. W piątki Wielkiego
Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej są odprawiane:
- o godz. 17.15 – dla dzieci
- o godz. 18.30 (bezpośrednio po Mszy św. wieczornej) dla młodzieży
i dorosłych.
Rozważanie Meki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali niedziele
Wielkiego Postu o godz. 17.15.
3. W przyszłą niedzielę ( 17 marca ) będą zbierane do puszek ofiary
na dzieła pomocy Misjom „Ad Gentes”.
4. Również w przyszłą niedzielę o godz. 16.00 będzie dodatkowa
Msza św. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
Dzieci przychodzą wraz z rodzicami. Obecność obowiązkowa.
5. W dniach 24 do 27 marca będziemy przeżywali w naszej Parafii
– Renowację Misji Świętych, połączone z Rekolekcjami Wielkopostnymi. Prowadzić je będzie o. Krzysztof, paulin.
6. Nasz Chór „Soli Deo” dnia 17 marca o godz. 13.30 wystąpi z
koncertem pieśni pasyjnych w Katedrze Warszawsko Praskiej a
24 marca o godz. 9.00 będzie uczestniczył w oprawie Mszy św.
radiowej z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie. Szczegóły na plakatach w gablocie.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej—nabyć ją można
w zakrystii.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Mariusz Piotr Żak, Halina Rzepkowska, Barbara Liwska,
Mieczysław Wilczewski W ieczny odpoczynek...

