Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Święta Katarzyna ze Sieny, dziewica i
doktor Kościoła patronka Europy. Katarzyna Benincasa urodziła się 25 marca
1347 r. w Sienie. Była przedostatnim z
dwudziestu pięciu dzieci mieszczańskiej
rodziny. Katarzyna już jako kilkuletnia
dziewczynka była przeniknięta duchem
pobożności. Wspierana Bożą łaską w wieku 7 lat złożyła Bogu w ofierze swoje
dziewictwo. Kiedy miała 12 lat, doszło po
raz pierwszy do konfrontacji z matką, która
chciała, by Katarzyna wiodła życie jak
wszystkie jej koleżanki, by korzystała z
przyjemności, jakich dostarcza młodość.
Katarzyna jednak już od wczesnej młodości marzyła o całkowitym oddaniu się Panu
Bogu. Dlatego wbrew woli rodziców obcięła sobie włosy i zaczęła prowadzić życie
pokutne. Zamierzała najpierw we własnym
domu uczynić sobie pustelnię. Kiedy jednak okazało się to niemożliwe, własne
serce zamieniła na zakonną celę. Tu była
jej Betania, w której spotykała się na słodkiej rozmowie z Boskim Oblubieńcem. Z
miłości dla Chrystusa pracowała nad swoim charakterem, okazując się dla wszystkich życzliwą i łagodną, skłonną do usług. W woli rodziców zaczęła upatrywać wolę ukochanego Zbawcy. Pomimo wielu trudności ze strony rodziny, w
1363 roku wstąpiła do Sióstr od Pokuty św. Dominika w Sienie i prowadziła
tam surowe życie. W wieku 20 lat była już osobą w pełni ukształtowaną,
wielką mistyczką. Pan Jezus często ją nawiedzał sam lub ze swoją Matką. Pod
koniec karnawału 1367 roku, gdy Katarzyna spędzała czas na nocnej modlitwie, Chrystus Pan dokonał z nią mistycznych zaślubin, zostawiając jej jako
trwały znak obrączkę. Odtąd Katarzyna stała się posłanką Chrystusa. Przemawiała odtąd i pisała listy w imieniu Chrystusa do najznakomitszych osób
ówczesnej Europy, tak duchownych, jak i świeckich. Skupiła ponadto przy
sobie spore grono uczniów - elitę Sieny - dla których była duchową mistrzynią
i przewodniczką. Wspierana nadzwyczajnymi darami Ducha Świętego i posłuszna Jego natchnieniom, łączyła w swoim życiu głęboką kontemplację
tajemnic Bożych w "celi swojego serca" z różnorodną działalnością apostolską. Z jej przemyśleń i duchowych przeżyć zrodziło się zaangażowanie w
sprawy Kościoła i świata. Gdy Sienę nawiedziła dżuma. Katarzyna oddała się
posłudze zarażonym z heroicznym oddaniem. W nagrodę za to 1 kwietnia
1375 roku otrzymała od Chrystusa stygmaty. Podczas licznych konfliktów na
terenie Italii i w samym Kościele była orędowniczką pokoju i mediatorem.
Domagała się od kolejnych papieży powrotu z Awinionu do Rzymu. Wobec
nieskuteczności wysyłanych listów udała się do Awinionu, by skłonić Grzegorza XI do zamieszkania w Wiecznym Mieście. Kiedy papież zdecydował się
powrócić, jej pośrednictwu przypisywano to ważne wydarzenie. Po śmierci
papieża Grzegorza XI kardynałowie wybrali arcybiskupa z Bari, który przyjął
imię Urbana VI. Na jego życzenie udała się do Rzymu, by tam pracować dla
dobra Kościoła. Wielu mężczyznom i kobietom, pochodzącym z różnych
warstw społecznych, pomogła wejść na drogę cnoty lub osiągnąć pokój.
Umarła z wyczerpania 29 kwietnia 1380 r. w Rzymie w wieku 33 lat.
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Wiele znaków i
cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem w krużganku
Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz
bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych
na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć
cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z
nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
REFREN: 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".
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła.
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i
królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, byłem na
wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego
i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w
dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos,
jak gdyby trąby mówiącej: «Co widzisz, napisz w
księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu,
Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i
Laodycei». I obróciłem się, by patrzeć, co to za
głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem
siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego,
przyobleczonego w szatę do stóp i przepasanego
na piersiach złotym pasem. Kiedy Go ujrzałem,
do stóp Jego padłem jak martwy, a On położył na
mnie prawą rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Ja
jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam
klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co
widziałeś i co jest, i co potem musi się stać». Oto
słowo Boże
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AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według św. 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

NIEDZIELA 28 KWIETNIA 2019
7.00 + Jadwigę, Władysława, Józefa
Winniaków.
8.30 + Krzysztofa Deczkowskiego w
29 r. śm., Zofię, Władysława Siwanowicz.
10.00 W INTENCJI AMAZONEK
11.30 + Wojciecha, Jadwigę, Helenę,
Józefa Lesak.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Helenę, Stefana, Jerzego, Stanisława, Dariusza Nowaczek.
PONIEDZIAŁEK 29 KWIETNIA
2019
7.00 + Hannę Tobolczyk, Irenę, Bogusława Mazanek.
7.00 + Halinę, Eugeniusza Kosiorek,
zm. z rodz. Kosiorków
i Ostaszewskich
7.00 + Katarzynę, Jakuba Wakulczyk, Walentynę, Alicję, Jerzego, Eugeniusza, Marka Kijanowskich.
18.00 + Genowefę Wodarek w 20 r.
śm. i zmarłych z rodziny.
18.00 + Lucynę Sroka, Elżbietę Kostecką, Jadwigę Sroka, Elżbietę,
Ignacego Tarwackich, Janinę, Franciszka Stasińskich, Dariusza Skrzypczyńskiego.
WTOREK 30 KWIETNIA 2019
7.00 + Mariana Krążałę i zm. z rodziny.
7.00 + Mariana, Reginę, Feliksę, Karola Affek.
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże
błog. i łaski w 5 r. urodzin dla małego
Aleksandra oraz Oliwiera i ich rodziców i dziadków.
18.00 O Boże błog. i łaski dla Renaty i
Andrzeja w 25 r. ślubu.

18.00 + Czesława w 8 r. śm., Leokadię, Jana Piekut oraz Helenę, Bolesława, Jerzego Rydzewskich.
ŚRODA 1 MAJA 2019
7.00 + Bożenę Dębską w 6 r. śm.
7.00 + C.R. Gromadków, Wronków,
Kaliszów, Radzików.
7.00 + Stanisława Rączkę pp.
18.00 NOWENNA DO MBNP
18.00 + Jarosława Malczyka greg1.
CZWARTEK 2 MAJA 2019
7.00 + Zygmunta Piórkowskiego i zm.
z rodziny.
7.00 + Zygmunta, Mariannę, Wojciecha Dziedzic.
7.00 + Marka Cichockiego.
18.00 + Jarosława Malczyka greg2.
PIĄTEK 3 MAJA 2019
7.00 + Hannę Pietrasik pp.
7.00 Dziękczynno – błagalna z prośbą
o Boże błog. i łaski dla Stanisławy i
Marii.
10.00 W INTENCJI OJCZYZNY
18.00 + Jarosława Malczyka greg3.
SOBOTA 4 MAJA 2019
7.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie
i potrzebne łaski w 29 r. urodzin dla
Jacka Wiechowicza.
7.00 + Adelę Stasiak w 10 r. śm.
18.00 + Jarosława Malczyka greg4.
NIEDZIELA 5 MAJA 2019
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃCA.
8.30 I KOMUNIA ŚWIETA.
10.00 + Jarosława Malczyka greg5.
11.30 + Waldemara Bułkę.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Krzysztofa Franiewskiego w
21 r. śm.
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28 . 04 . 2019 - OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy o godz. 15.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na
dzieła miłosierdzia w naszej Diecezji.
Rozpoczyna się dzisiaj cykl konferencji przedmałżeńskich. Osoby zainteresowane zapraszamy po wieczornej Mszy św. na godz. 19.00 do salki przy kancelarii.
Od środy rozpoczyna się miesiąc maj, poświęcony czci Matki Bożej. Nabożeństwa majowe w naszym kościele będą odprawiane w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w
niedzielę o godz. 17.30.
W piątek 3 maja Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Msze św. o godz. 7.00, 10.00
i 18.00. O godz. 10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny. W tym dniu nabożeństwo majowe
będzie po wieczornej Mszy św. Jest to zarazem I piątek miesiąca. Tego dnia można spożywać pokarmy mięsne.
W przyszłą niedzielę 5 maja w naszej parafii w czasie Mszy św. o godz. 8.30 będziemy
przeżywali Uroczystość I Komunii św. Spowiedź dla dzieci i ich rodzin będzie we wtorek
30 kwietnia od godz. 16.00.
W związku z I Komunią św. prosimy by osoby nie zainteresowane przyszły w tym dniu na
inne Msze św., a ze względu na biały tydzień nie będzie Mszy św. wspólnej za zmarłych,
będzie ona dopiero w przyszłym tygodniu – 13 maja.
W Niedzielę 12 maja w czasie Mszy św. o godz. 11.00 będziemy przeżywać Uroczystość
Rocznicy Komunii św. Spowiedź dla dzieci i ich rodzin 7 maja od godz. 16.00 a próba 8
maja od godz. 16.00.
W sobotę 4 maja od godz. 9.00 z racji I soboty miesiąca kapłani udadzą się z posługą sakramentalną do osób chorych i starszych.
Kancelaria parafialna w dniach 1 i 3 maja będzie nieczynna.
W tym tygodniu firma sprzątająca wymyła podłogę kościoła i nałożyła na nią polimery. Za
usługę już zapłacono 7500zł.
Bierzmowanie w naszej parafii będzie 15.05.2019r. o godz. 18.00. Kandydaci do bierzmowania mają próby w poniedziałek i wtorek (13 i 14.05) po Mszy św. o godz. 18.00 i nabożeństwie majowym.
Spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci szkolnych w sobotę o godz. 10.30. Zapraszamy do miłej zabawy i modlitwy.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Maria Nowakowska, Bogusława Pałdyna, Irena Brenda
Wieczny odpoczynek...

