OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Gościmy dziś w naszej parafii Ks. Andrzeja Kinowskiego – byłego wikariusza tej parafii, a obecnie budowniczego kościoła parafialnego na Ukrainie.
Głosi on Słowo Boże, a po Mszach św. zbiera ofiary na budowę świątyni.
W godz. od 19.00 – 21.00 zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu
2. Przed nami ostatnie dni czerwca. Nabożeństwo czerwcowe dziś
o godz.17.30, a w dni powszednie po wieczornej Mszy św.
3. We wtorek – Dzień Ojca. Do słów życzeń dołączamy modlitwę w intencji
ojców, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych
staraniach o własne rodziny. Dla naszych zmarłych ojców prośmy o Boże
miłosierdzie i nagrodę wieczną w niebie.
4. W środę przypada Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Msze
św. o godz. 7.00 i 18.00.
5. W piątek (26 czerwca) zakończenie roku szkolnego. W tym dniu zapraszamy uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II na Mszę św. o godz. 9.00.
Wszystkich innych uczniów oraz młodzież szkół średnich zapraszamy tego
dnia na Mszę św. o godz. 18.00. Zachęcamy również do spowiedzi.
6. Za tydzień będą zbierane ofiary do puszek na stypendia dla księży studiujących za granicą. O przeprowadzenie tej zbiórki prosimy Panie z Koła Żywego Różańca.
7. Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy i wakacje życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku. Pamiętajmy o codziennej modlitwie. Zadbajmy
także o to, aby w każdą niedzielę uczestniczyć we Mszy św.
8. Na okres wakacji zostaje zawieszone wydawanie naszej gazetki parafialnej. Przypominamy, że w miesiącu lipcu i sierpniu nie ma Mszy św.
o godz.13.00, a kancelaria parafialna będzie czynna tylko po południu
w godz. 16.00 – 17.30. W czwartki i soboty jest nieczynna.
9. Już za miesiąc (18 lipca) nasza Diecezja będzie gospodarzem drugiej
edycji Uwielbienia Jezusa w mocy Ducha Świętego – Jezus na Stadionie.
Bliższe informacje w gablocie przed kościołem.
10. Poradnia przedmałżeńska będzie nieczynna od 13 lipca - do 15 sierpnia
z racji urlopu.
11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Nabyć ją można w zakrystii.
Ofiarodawcy strategiczni ubiegłotygodniowego pikniku wspólnoty, którym serdecznie dziękujemy za okazane serce i wsparcie:
Firma Tekpud (Państwo Alina i Krzysztof Boczkowscy)
Gimnazjum nr 1 (Dyr ekcja or az Pan od muzyki)
Hotel Best Western (Dyrektor Pan Stanisław Dubrow, właściciele i pracownicy)
Hotel Royal (Właściciel Panu J akubowi Par adzińskiemu or az technicy
z obsługi)
Hurtownia Jowisz (Pani Budek)
Hurtownia spożywcza Marciniak (Państwu Mar ciniakom)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (Pan Bur mistr z J acek Kowalski i Pani
Grażyna Nadrzycka)
Nova Oil, stacje paliw (Właściciel Pan Rober t Tomaszewski, wice prezes
Rafał Ostrowski oraz pracownicy)
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Dyrekcja Pan Krzysztof
Kapusta i Pan Dariusz Wąsiewski)
Piekarnia Kołacz (Pan Ir eneusz J ankowski i pr acownicy)
Przedszkole publiczne nr 3 (Dyrekcja, Pani Elżbieta Kołodziejska)
Sklep Spożywczo – Przemysłowy przy ulicy Słowackiego (Pani Agnieszka Franiewska)
Zakład Wodociągów i Kanalizacji (Pan Pr ezes Zar ządu J anusz Dąbrowski, Pani Aneta Bydoń Zastępca Prezesa Zarządu i pracownicy)

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

Wiadomości Parafialne
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
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 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl

KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

Czytanie z Księgi Hioba. Z wichru Pan powiedział Hiobowi te słowa: "Kto bramą
zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury mu dał za ubranie, za
pieluszki ciemność pierwotną? Złamałem
jego wielkość mym prawem, wprawiłem
wrzeciądze i bramę. I rzekłem: «Aż dotąd,
nie dalej. Tu zapora dla twoich nadętych
fal»".
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie
Pana.
Ci, którzy statkami ruszyli na morze,
by handlować na wodach ogromnych,
widzieli dzieła Pana
i Jego cuda wśród głębin.
Rzekł i zerwał się wicher
burzliwe piętrząc fale.
Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań,
ich dusza truchlała w nieszczęściu.
Wołali w niedoli do Pana,
a On ich uwolnił od trwogi.
Zamienił burzę na powiew łagodny,
umilkły morskie fale.
Radowali się w ciszy, która nastała,
przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niechaj dziękują Panu za Jego miłosierdzie,
za Jego cuda wobec synów ludzkich.
DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia: Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro
jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci co żyją, już nie żyli dla
siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł
i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już
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nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to
już więcej nie znamy Go w ten sposób.
Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest
nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według św. Marka. Gdy
zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do
swoich uczniów: "Przeprawmy się na drugą
stronę". Zostawili więc tłum, a Jego zabrali,
tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny
wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już
napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: "Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi,
że giniemy?" On wstał, rozkazał wichrowi
i rzekł do jeziora: "Milcz, ucisz się". Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: "Czemu tak bojaźliwi
jesteście? Jakże wam brak wiary?" Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego:
"Kim właściwie On jest, że nawet wicher
i jezioro są Mu posłuszne?"
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje mszalne
NIEDZIELA 21.06.2015
7.00 + Ryszarda i Zdzisława Stankowskich oraz
zm. z rodz. Rudnickich i Stankowskich.
7.00 + Wiktora Prysińskiego 27 greg.
8.30 + Zm. poleconych w wyp. Rocznych.
10.00 + Jana Sobierańskiego, Michalinę
i zm. z rodz. Podgrudnych.
11.30 W int. Niepełnosprawnych.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Jerzego Balcewicza.
PONIEDZIAŁEK 22.06.2015
7.00 + Teresę Okulską.
7.00 + Mariannę Brodowską-Smyk p.p.
7.00 + Jolantę i Edwarda Trzaskoma.
18.00 + ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH.
18.00 + Wiktora Prysińskiego 28 greg.
18.00 + Elżbietę Chodzińską.
WTOREK 23.06.2015
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich.
7.00 + Czesławę, Stanisława i Mieczysława
Lesińskich, Stanisławę, Mieczysławę, Bolesława
i Piotra Górniak, cr. Górniaków,
Lesińskich i Rydlów.
7.00 + Wiktora Prysińskiego 29 greg.
18.00 + Andrzeja w 2 r. śm. i Zdzisława Rydel.
18.00 + Jana Angielczyk.
18.00 + Reginę, Mariana, Feliksę i Karola Affek,
Bronisławę i Stanisława Liwskich.
ŚRODA 24.06.2015
7.00 + Jolantę Piórkowską i zm. z rodziny.
7.00 + Jana Kręcickiego, Stanisława i Stanisławę
Osęka.
18.00 Nowenna do MBNP.
18.00 + Wiktora Prysińskiego 30 greg.
18.00 + Jana Janickiego p.p.
CZWATEK 25.06.2015
7.00 + Stefana Przybojewskiego w 10 r. śm.
7.00 + Jana Szczubeł.
7.00 + Janinę, Franciszka, Zofię i Jana Olkowskich, Zygmunta, Feliksę, Zenona i Marię Grikin, za zm. z rodz. Olkowskich, Grikin i Simonaić.

Ochrzczeni: 1. Ksawery Białorucki.
2. Franciszek Sajna. 3. Kinga Wojdak.
4. Lena Andrzejewska. 5. Emilia Pros.
6. Antoni Graczyk.
Ogłoszenie społeczne :)
Serdeczne podziękowanie, kierujemy do wszystkich,
którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia pikniku wspólnot w naszej parafii. Jesteśmy
wdzięczni zarówno instytucjom, firmom jak i osobom
prywatnym. Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam
okazane dobro. Zapewniamy o modlitwie, w intencji
Waszej i Państwa rodzin.
Radość uczestniczących w zabawach, konkursach
i poczęstunkach dzieci może być dla nas powodem do
radości i dumy. Oby tak dalej ;)

Intencje mszalne c. d.
PIĄTK 26.06.2015
7.00 + Henryka i Czesławę Trejber i zm.
z rodziny.
7.00 + Janinę Własiuk.
7.00 + Józefa Raboszuka w 20 r. śm.
9.00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego
dla gimnazjum.
18.00 + Jarosława Rowińskiego p.p.
18.00 + Stefana Jasińskiego.
SOBOTA 27.06.2015
7.00 + Romana Osrowskiego i zm. z rodziny.
7.00 + Władysława i Bronisławę Sierawskich,
Władysławę i Bogdana Jędor.
18.00 + Józefa Kowalczyka p.p.
18.00 + Władysławę Krysiak.
NIEDZIELA 28.06.2015
7.00 + Jerzego i Piotra Fajfer.
7.00 + Marka Konieczny i zm. z rodz. Kondratowiczów i Koniecznych.
8.30 + Jerzego Ancerowicz w 14 r. śm. Teresę
i Jerzego Jędrzejczak, Krystynę Politowską.
11.30 + Piotra Rzemek i zm. rodziców.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Reginę, Józefa i Sławomira Nowak
i dziadków z obu stron.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Maria Paczkowska
Śp. Mirosław Borowski
Wieczny odpoczynek…

24 CZERWCA. ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL.
Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety. Jego narodzenie
z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi
archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni. Przyszedł
na świat w sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa, prawdopodobnie w Ain Karim
leżącym w Judei, ok. 7 km na zachód od Jerozolimy. Wskazuje na to dawna tradycja,
o której po raz pierwszy wspomina ok. roku 525 niejaki Teodozjusz. Przy obrzezaniu
otrzymał imię Jan, zgodnie z poleceniem anioła. Z tej okazji Zachariasz wyśpiewał
kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita go jako proroka,
który przed obliczem Pana będzie szedł i gotował mu drogę w sercach ludzkich. Kantyk ten wszedł na stałe do liturgii i stanowi istotny element codziennej porannej modlitwy Kościoła - Jutrzni. Poprzez swoją matkę, Elżbietę, Jan był krewnym Jezusa.
Św. Łukasz przekazuje nam w Ewangelii następującą informację: "Dziecię rosło i umacniało się w duchu
i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu". Można to rozumieć w ten sposób, że po wczesnej śmierci rodziców będących już w wieku podeszłym, Jan pędził żywot anachorety, pustelnika,
sam lub w towarzystwie innych. Nie jest wykluczone, że mógł zetknąć się także z esseńczykami, którzy wówczas
mieli nad Morzem Martwym w Qumran swoją wspólnotę. Kiedy miał już lat 30, wolno mu było według prawa
występować publicznie i nauczać. Podjął to dzieło nad Jordanem, nad brodem w pobliżu Jerycha. Czasem przenosił się do innych miejsc, np. Betanii i Enon w pobliżu Salim. Swoje nauczenie rozpoczął w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, czyli w 30 r. naszej ery według chronologii, którą się zwykło podawać.
Jako herold Mesjasza Jan podkreślał z naciskiem, że nie wystarczy przynależność do potomstwa Abrahama, ale trzeba czynić owoce pokuty, trzeba wewnętrznego przeobrażenia. Na znak skruchy i gotowości zmiany
życia udzielał chrztu pokuty. Garnęła się do niego "Jerozolima i cała Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu".
Zaczęto nawet go pytać, czy przypadkiem on sam nie jest zapowiadanym Mesjaszem. Jan stanowczo rozwiewał
wątpliwości twierdząc, że "Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie: ja nie jestem godzien nosić Mu
sandałów". Na prośbę Chrystusa, który przybył nad Jordan, Jan udzielił Mu chrztu. Potem niejeden raz widział
Chrystusa nad Jordanem i świadczył o Nim wobec tłumu: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata". Na
skutek tego wyznania, przy Chrystusie Panu zjawili się dwaj pierwsi uczniowie - Jan i Andrzej, którzy dotąd byli
uczniami św. Jana. Na działalność Jana szybko zwrócili uwagę starsi ludu. Bali się jednak jawnie przeciwko niemu
występować, woleli raczej zająć stanowisko wyczekujące.
Osobą Jana zainteresował się także władca Galilei, Herod II Antypas, syn Heroda I Wielkiego, który
nakazał wymordować dzieci w Betlejem. Można się domyślać, że Herod wezwał Jana do swojego zamku, Macherontu. Gorzko jednak pożałował swojej ciekawości. Jan bowiem skorzystał z tej okazji, aby rzucić mu prosto
w oczy: "Nie wolno ci mieć żony twego brata". Rozgniewany król, z poduszczenia żony brata Filipa, którą ku
ogólnemu oburzeniu Herod wziął za własną, oddalając swoją żonę prawowitą, nakazał Jana aresztować. W dniu
swoich urodzin wydał ucztę, w czasie której, pijany, pod przysięgą zobowiązał się dać córce Herodiady, Salome,
wszystko, o cokolwiek zażąda. Ta po naradzeniu się z matką zażądała głowy Jana. Herod nakazał katowi wykonać
wyrok śmierci na Janie i jego głowę przynieść na misie dla Salome. Jan miał wtedy trzydzieści kilka lat.
Jezus wystawił Janowi świadectwo, jakiego żaden człowiek z Jego ust nie otrzymał: "Coście wyszli oglądać na pustyni? (...) Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym
napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam:
Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela”.
Jan Chrzciciel jako jedyny wśród świętych Pańskich cieszy się takim przywilejem, iż obchodzi się jako
uroczystość dzień jego narodzin. U wszystkich innych świętych obchodzimy jako święto dzień ich śmierci - czyli
dzień ich narodzin dla nieba. Ponadto w kalendarzu liturgicznym znajduje się także wspomnienie męczeńskiej
śmierci św. Jana Chrzciciela, obchodzone 29 sierpnia. W Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, życie pełne ascezy i pokuty, siła charakteru, bezkompromisowość. Był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele. Jemu
dedykowana jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie, będąca katedrą papieża.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

