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

Święty Florian, żołnierz, męczennik.
Według żywotu z VIII w.,
Florian z Lauriacum urodził
się ok. 250 roku w Zeiselmauer (Dolna Austria). W młodym wieku został dowódcą
wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu
Krems (obecnie w północnowschodniej Austrii). Podczas
prześladowania chrześcijan
przez Dioklecjana został
aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec
stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom.
Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się groźbami i
obietnicami zmusić oficera rzymskiego do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u
jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja
304 roku. Jego ciało odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół
benedyktynów, objęty potem przez kanoników laterańskich.
Do dnia dzisiejszego St. Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Św. Florian jest patronem archidiecezji
wiedeńskiej.
W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego,
syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną
część relikwii św. Floriana. W delegacji odbierającej relikwie
miał się znajdować także bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy
biskup krakowski. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta,
zwanej Kleparzem, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar
strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd
zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas
klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Kraków jeszcze dzisiaj
obchodzi pamiątkę św. Floriana jako święto. Florian jest patronem Austrii i Bolonii oraz Chorzowa; ponadto hutników,
strażaków i kominiarzy, a także garncarzy i piekarzy. W Warszawie pod wezwaniem św. Floriana jest katedra warszawskopraska.
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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

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Arcykapłan zapytał apostołów: «Surowo
wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto
napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za
krew tego Człowieka?» «Trzeba bardziej
słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr,
a także apostołowie. Bóg naszych ojców
wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście,
zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył
Go na miejscu po prawicy swojej jako
Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów.
Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz
Duch Święty, którego Bóg udzielił tym,
którzy Mu są posłuszni». I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem
zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć
dla Imienia Jezusa. Oto słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos
wielu aniołów dokoła tronu i Istot żyjących,
i Starców, a liczba ich była miriady miriad i
tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i
cześć, i chwałę, i błogosławieństwo».
A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i
na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak
mówiło: «Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i
moc, na wieki wieków!» A cztery Istoty
żyjące mówiły: «Amen». Starcy zaś upadli i
oddali pokłon. Oto słowo Boże.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

5 MAJA 2019 .
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli
razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie
Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.
Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i
my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi,
ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek
zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże
uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.
A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do
jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On
rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej
stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i
z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń,
którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do
jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli
łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od
brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nich ułożoną rybę
oraz chleb. Rzekł do nich Jezus:
«Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na
brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu
pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do
nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden
z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest
Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał
im – podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus
ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Oto słowo Pańskie.

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.
PONIEDZIAŁEK 6 MAJA 2019
7.00 + Wiesławę Kutrowską w 8 r. śm.
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego, Lucynę,
Jerzego Bieżuńskich, Janusza Tyszkiewicza.
7.00 + Klementynę, Danutę, Bronisława
Śniadych, Monikę, Stefana i dziadków
Bziuk, Lucynę, Zenona Skubińskich,
Barbarę, Kazimierza Mikulskich.
18.00 + Piotra, Marię, Różę, Mieczysława
Wróblewskich, Ireneusza Salak i zm. z
rodziny Wróblewskich.
18.00 + Jarosława Malczyka greg6.
WTOREK 7 MAJA 2019
7.00 + Jarosława Malczyka greg7.
7.00 + Stanisławę, Mieczysława Powierża.
7.00 + Elżbietę Piaskowską pp.
18.00 +Stanisława, Stanisławę, Zbigniewa
Śmiechowskich.
18.00 + Franciszka, Stanisława, Adama,
Wiesławę i Barbarę Wąsiewskich.
ŚRODA 8 MAJA 2019
7.00 + Stanisława Murawskiego z racji
imienin.
7.00 + Zygmunta Godzwa, Stanisława,
Barbarę Szczepańskich.
7.00 + Natalię, Stanisława, Adama, Stefanię Tomaszewskich.
18.00 NOWENNA DO MBNP
18.00 + Jarosława Malczyka greg8.

5 . 05 . 2019 - OGŁOSZENIA

CZWARTEK 9 MAJA 2019
7.00 +Stanisława, Czesławę Parzych.

1.

PIĄTEK 10 MAJA 2019
7.00 + Jarosława Malczyka greg10.
7.00 + Bogdana Przybysza.
7.00 +Mieczysława Wilczewskiego pp.
18.00 Dziękczynna z okazji urodzin Joanny Łapko i Poli Różyckiej.
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i
potrzebne łaski dla Pawła Sac z okazji 15
urodzin oraz siostry i rodziców.
SOBOTA 11 MAJA 2019
7.00 + Andrzeja Kurowskiego w 6 r. śm.
7.00 + Jarosława Malczyka greg11.
7.00 + Wiktorię Piórkowską i zm. z rodziny.
18.00 + W 62 r. śm. Jana i Zofię Tobolczyków, dziadków Tobolczyków i Nowowiejskich, Józefę Kraska.
NIEDZIELA 12 MAJA 2019
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO.
8.30 + Jarosława Malczyka greg12.
10.00 + Wiesława Olszewskiego, Eleonorę, Franciszka Ciesielskich, Tadeusza
Gwiazdę.
11.30 I ROCZNICA KOMUNII ŚWIĘTEJ
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Alfonsa Zawadzkiego, Genowefę,
Piotra, Mariusza, Antoniego Wrona.

Dziś w naszej parafii Uroczystość I Komunii Św. Prosimy o modlitwę
w intencji dzieci i ich rodzin. Od jutra do piątku włącznie dzieci będą przezywać

7.00 + Zofię Żelazo.
7.00 + Mariusza Żaka pp.
18.00 + Jarosława Malczyka greg9.

DUSZPASTERSKIE

„Biały Tydzień” – uczestnicząc we Mszy św. o godz. 18.00.
2.

Przeżywamy miesiąc maj poświęcony czci Matki Bożej. Nabożeństwa majowe są
odprawiane

w

dni

powszednie

po

wieczornej

Mszy

św.

a w niedziele o godz. 17.30.
3.

Trwa cykl konferencji przedmałżeńskich. Osoby zainteresowane zapraszamy dziś po
Mszy św. wieczornej do salki przy kancelarii.

4.

We wtorek od godz. 16.00 będzie spowiedź dla dzieci przezywających
I Rocznicę swojej Komunii św. oraz ich rodzin. A w środę o godz. 16.00 próba przed
Rocznicą.

5.

W środę Kościół czci św. Stanisława Bpa – Głównego Patrona Polski.

6.

W piątek 10 maja od godz. 16.00 będzie spowiedź dla młodzieży przygotowującej
się do Bierzmowania i ich bliskich.

7.

W przyszłą niedzielę ( 12 maja ) Uroczystość Rocznicy I Komunii Św.
w czasie Mszy św. o godz. 11.30.

8.

Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na Seminarium Duchowne.

9.

W przyszły poniedziałek i wtorek ( 13 i 14 maja ) młodzież przygotowująca się do
Bierzmowania, po Mszy św. i nabożeństwie majowym będzie miała próby. Obecność obowiązkowa.

10.

W przyszłą niedzielę ( 12 maja ) wspólnota niepełnosprawnych będzie rozprowadzała przed kościołem znaczki wartościowe. Uzyskane w ten sposób środki finansowe
będą przeznaczone na działalność tej wspólnoty.

11.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

