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

Święty Beniamin,
diakon i męczennik. Beniamin był
diakonem biskupa Susy, Abdasa. Kiedy w
Persji wybuchło prześladowanie w latach
420-422, Beniamin
dostał się do więzienia.
Wyróżniał się odwagą
i wymową. Dzięki interwencji ambasadora
cesarza wschodniorzymskiego i na mocy
traktatu, zawartego
pomiędzy cesarzem a Persami, król perski przerwał
prześladowanie. Beniamin po dwóch latach wielu
cierpień w więzieniu odzyskał wolność pod warunkiem, że zaprzestanie apostołowania. Tego warunku
nie dochował.
Sytuacja szybko się zmieniła. Persja popadła ponownie w konflikt z cesarstwem. Rozpoczęto na
nowo prześladowanie chrześcijan, gdyż uważano
ich za zwolenników cesarskich. Aresztowano ponownie Beniamina. Dla wymuszenia na nim wyparcia się wiary w Chrystusa zastosowano wobec niego
najokrutniejsze męki: w paznokcie i inne miejsca
wielokrotnie wbijano mu kolce. Kiedy zaś Święty
nie załamał się, stracono go publicznie w 424 r. poprzez wbicie na pal obwiązany - dla zwiększenia
cierpień - pętlami ze sznura. Do naszych czasów
zachował się opis męki i śmierci Beniamina w języku greckim i ormiańskim. Kościoły wschodnie najczęściej obchodzą pamiątkę śmierci św. Beniamina
31 marca.
Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski
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PIERWSZE CZYTANIE

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

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Tak mówi
Pan Bóg: «Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do
kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy
wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę,
ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie,
że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» – mówi
Pan Bóg. Oto słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Rzymian. Bracia: Ci, którzy według ciała żyją,
Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko
Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma
Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.
Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który
Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do
życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego
w was swego Ducha. Oto słowo Boże.
EWANGELIA.
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Siostry
Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie,
oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus,
usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza
ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej
Syn Boży został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał
o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam,
gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do
swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei».
Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od
czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy
więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi,
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wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w
domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz
wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś
prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój
zmartwychwstanie». Marta Mu odrzekła: «Wiem,
że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Powiedział do niej
Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie
umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała
Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś
Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat».
Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał:
«Gdzie go położyliście?» Odpowiedzieli Mu:
«Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi
więc mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy
zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył
oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie
umarł?» A Jezus, ponownie okazując głębokie
wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara,
a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział:
«Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta,
rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do
niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc
kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł:
«Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja
wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale
ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To
powiedziawszy, zawołał donośnym głosem:
«Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły,
mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz
jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus:
«Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». Wielu
zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w
Niego. Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 29 Marca 2020
7.00 + Mariannę, Józefa, Andrzeja
Budzyńskich, zm. z rodz. Ludwikowskich, Budzyńskich.
8.30 + Łukasza Grabowskiego w 14 r.
śm.
10.00 Dziękczynna z prośbą o Boże
błog. i łaski dla dzieci: Małgorzaty,
Olgi, Maryli, Michała, Marcina i Michała oraz wnuków: Marty, Karoliny,
Leny, Roberta, Rafała i Ignasia.
11.30 + Bogusława Pleskaczew w 20 r.
śm.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Jakuba Olbrychskiego.
PONIEDZIAŁEK 30 Marca 2020
7.00 + Zofię Podlaską w 24 r. śm.
7.00 + Sabinę Gąstoł pp.
7.00 + Annę Kacprowicz pp.
18.00 + S. Jadwigę Buczyńską.
WTOREK 31 Marca 2020
7.00 + O zbawienie wieczne dla zm.
męża Ryszarda Traczyka.
7.00 + Wandę, Romana, Genowefę,
Feliksa Pigłowskich.
7.00 + Teresę Markowską pp.
18.00 + Wiesława Bartosiewicza w 22
r. śm., Józefa Drzazgowskiego.
18.00 + Franciszka, Irenę, Zbigniewa,
Jana Ostrowskich, C.R. Ostrowskich,
Mariusza Majewskiego.
ŚRODA 1 Kwietnia 2020
7.00 + Lecha Rogosz.
7.00 + Henryka Gawlaka pp.
18.00 NOWENNA DO MBNP
18.00 + Emilię ( 10 r. ), Włodzimierza
Osików, Jerzego Kobylińskiego.

CZWARTEK 2 Kwietnia 2020
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7.00 + Wacławę Wiernicką i zm. z
rodziny.
7.00 + Ryszarda Samborskiego.
7.00 + Jadwigę Jung pp.
18.00 + Aleksandrę Balcerzak w 26 r.
śm. i zm. z całej rodziny.
PIĄTEK 3 Kwietnia 2020
7.00 + Katarzynę Mietiułkę i zm. z
rodziny.
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego.
7.00 + Ryszarda Gugałę, zm. z rodziny Włodarczyków, Wrześniów.
18.00 + Ryszarda Gidlewskiego w 1 r.
śm.
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SOBOTA 4 Kwietnia 2020
7.00 + Janinę Jankowiak.
7.00 + Jadwigę, Władysława, Józefa,
Dariusza Winniaków.
18.00 + Jerzego Granoszewskiego w
25 r. śm.
18.00 + Krystynę ( 1 r. ), Tadeusza
( 25 r. ) Królów, Marzenę Brenda w 3
r. śm.
NIEDZIELA 5 Kwietnia 2020
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃCA
8.30 + Piotra Siekluckiego i dziadków
z obu stron.
10.00 + Grzegorza Czarneckiego w 18
r. śm., zm. rodziców Janinę, Antoniego Padło i zmarłych z rodziny Czarneckich.
11.30 O Boże błog. i łaski dla Mateusza w 18 urodziny.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Zmarłych z rodziny: Olszewskich, Stankiewiczów, Sadowskich,
Kaczorek i Kazimierczak.
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OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

Ks. Biskup w swoim komunikacie z dnia 24 marca zaleca, aby Msze św. były sprawowane
bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencję danej
Mszy św. ( max 5 osób ), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Msze św. są odprawiane codziennie o godz. 7.00 i 18.00 oraz w niedzielę jak było zawsze o tych samych godzinach. Kościół jest otwarty codziennie od godz. 14.00 do wieczornej Mszy św. o godz. 18.00 a
w Niedziele od godz. 16.30 do wieczornej Mszy św. Można przyjść na modlitwę i adorację,
do czego też bardzo zachęcamy i prosimy. Od godz. 17.00 codziennie jest okazja do spowiedzi. Proszę – pojednajcie się z Bogiem – póki to można zrobić. Zresztą jest czas Wielkiego
Postu, który nam o tym także przypomina. Nie odkładajmy spowiedzi, bo potem nie damy
rady wyspowiadać wszystkich, tym bardziej, że nie może być już grupy ludzi, jak to bywało,
przy spowiedzi.
Zachęcamy do tego byście o godz. 20.30 odmawiali Różaniec – wy w swoich domach, a my
kapłani w Kościele łączmy się w ten sposób w jedno – błagajmy Boga i Jego Matkę o pomoc.
W piątki Wielkiego Postu można przyjść w godz. 14.00 – 18.00 i prywatnie odprawić Drogę
Krzyżową.
Dyżury kancelaryjne są odwołane – kancelaria będzie nieczynna. Intencje Mszy św. opłacamy
w zakrystii przed Mszą św. lub też w godzinach otwarcia kościoła. Sprawy dotyczące pogrzebów prosimy najpierw załatwiać z biurem cmentarnym ( numer telefonu jest umieszczony na
drzwiach biura ).
Jeśli byłaby potrzeba służenia posługą sakramentalną osobie chorej proszę dzwonić pod numer: 720 – 581 -556.
W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Ze względu na stan epidemii i przepisy z
tym związane kapłani w I sobotę miesiąca NIE BĘDĄ odwiedzać chorych i starszych w domach. Uczynimy to po ustaniu epidemii. Zaś w I piątek okazja do spowiedzi będzie od godz.
16.00 w wyznaczonych do tego specjalnie miejscach. Prosimy o nie tworzenie kolejek. ( Maksymalnie 2 osoby w odpowiedniej odległości. ) W kościele spowiedzi nie będzie.
Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można złożyć indywidualnie u siostry w zakrystii.
Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy obchody Wielkiego Tygodnia. Tegoroczne Triduum i Wielkanoc będziemy przeżywać w warunkach wyjątkowych, wynikających z ogłoszonego przez władze państwowe stanu epidemii. W liturgii Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego należy przestrzegać obowiązku ograniczenia liczby uczestników ( obecnie 5 osób ).
Nie ma poświęcenia palm, jedynie ich błogosławieństwo. Wszystko odbywa się wewnątrz
kościoła. Szczegóły przebiegu liturgii Triduum Paschalnego podamy w przyszłą niedzielę a
także zamieścimy na stronie internetowej parafii.
W poniedziałek 6 kwietnia będzie Msza św. zbiorowa za zmarłych o godz. 18.00. Intencje
można składać w zakrystii. Wyczytywanie ich rozpoczniemy o 17.50. Pragniemy przypomnieć, że w tej Mszy św. może uczestniczyć max. 5 osób zgodnie z zarządzeniem władz państwowych.
Zachęcamy was do czytania prasy katolickiej. Można już nabyć nowy – podwójny numer
tygodnika „Idziemy” w cenie 5 zł. Pogłębiajmy teraz w tej dziedzinie także naszą wiarę, czytając katolicką prasę. Bardzo was prosimy, kupujcie tę gazetę, jest teraz czas na to by czytać –
w domach, kiedy musimy bardziej i dłużej w nich zostawać. Można ją nabyć dzisiaj, ale także
i w tygodniu w godz. 14.00 – 18.00, kiedy jest otwarty kościół, a prasa jest dostępna w zakrystii. Kupmy ją też innym, to też okazja by komuś sprawić radość i przynieść mu prasę katolicką.
Pamiętamy o was drodzy w naszych modlitwach, prosimy, wy pamiętajcie o nas. Wspierajmy
się wzajemnie w tym szczególnym i trudnym czasie.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Zbigniew Parzyński, W ieczny odpoczynek...

