OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Dziś III Niedziela miesiąca; w godz.
19.00 – 21.00 zapraszamy na modlitwę adoracyjną przed Chrystusem obecnym
w Najśw. Sakramencie. Młodzież przygotowująca się do sakr. bierzmowania przychodzi na godz. 19.00.
2. Także dzisiaj zbierane są ofiary do puszek na misyjne dzieło „Ad Gentes”.
3. W ubiegłą niedzielę zebrano do puszek
na Caritas 1880zł.Dziękujemy za te ofiary,
i Paniom z Żywego Różańca za ich zebranie.
4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej
– nabyć ją można w zakrystii.

Wiadomości Parafialne
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

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

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg, poleciwszy
Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na
niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»;
potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za
zasługę. Potem rzekł do niego: «Ja jestem Pan,
który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby
ci dać ten oto kraj na własność». A na to Abram:
«O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić,
że otrzymam go na własność?» Wtedy Pan rzekł:
«Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią
kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i
gołębicę». Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane
części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków
nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło
zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi,
Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go
uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka
ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok
nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z
Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten
kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej,
rzeki Eufrat».
Oto słowo Boże.
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Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.
1 Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?
7 Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, *
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.
8 O Tobie mówi serce moje: †
«Szukaj Jego oblicza!» *
Będę szukał oblicza Twego, Panie.
9 Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, *
nie odtrącaj w gniewie Twego sługi.
Ty jesteś moją pomocą, *
więc mnie nie odrzucaj.
13 Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
14 Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

21 luty 2016r.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian.
Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i
wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego
wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam
mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego
winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd
też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa,
który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do
swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także
wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto,
bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani!

Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił,
wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów
rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz.
Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni.
Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu
mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim
rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty:
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla
Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy
jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich;
zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego
słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos,
okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali
milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne

NIEDZIELA 21. 02. 2016
7.00 + Karola Affek w 22 greg.
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 8
greg.
8.30 Wypominki roczne.
10.00 + Andrzeja Drwęckiego w 6 r.
śm.
11.30 W int. Niepełnosprawnych.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Tadeusza, Juliana, Halinę
Drewnowskich oraz dziadków Trzaskoma i Drewnowskich.
PONIEDZIAŁEK 22. 02. 2016
7.00 + Karola Affek w 23 greg.
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 9
greg.
7.00 + Cecylię Małolepszą w 3 r. śm.
18.00 + Kazimierę i Stanisława Szymańskich.
18.00 + Dariusza Nowaczek w 10 r. śm.
18.00 + Józefa, Jana i Henryka Gańko,
Sylwestra i Stanisławę Kotarskich.
WTOREK 23. 02. 2016
7.00 + Karola Affek 24 greg.
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 10
greg.
7.00 + Stanisława Majewskiego.
18.00 + Teresę Kaszubską w 15 r. śm.
18.00 + Janusza Ryndaka w 2 r. śm.
18.00 + Krystynę w 6 r.śm. i Franciszka
w 26 r. śm. Mech.
ŚRODA 24. 02. 2016
7.00 + Karola Affek 25 greg.
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 11
greg.
7.00 + Wiktorię Fajfer, Stanisława i
Emilię Sawickich.
18.00 NOWENNA DO MBNP
18.00 + Tadeusza, Krzysztofa i Reginy
Golejewskich.

CZWARTEK 25. 02. 2016
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 12
greg.
7.00 + Alicję Telesińską p.p.
7.00 + Marcina Jankowskiego.
18.00 + Karola Affek 26 greg.
PIĄTEK 26. 02. 2016
7.00 + Karola Affek 27 greg.
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 13
greg.
7.00 + Jadwigę w 25 r. śm. i Feliksa 24 r.
śm Krysa.
18.00 + Kazimierza Miętek, Janinę Lasocką w 25 r. śm. i zm. z rodz.
18.00 + Stefana Włodarczyka w 11 r. śm.
SOBOTA 27. 02. 2016
7.00 + Karola Affek 28 greg.
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 14
greg.
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla
Elżbiety.
18.00 + Kazimierza Miętek, Janinę Lasocką w 25 r. śm. i zm. z rodz.
18.00 + Stefana Włodarczyka w 11 r. śm.
NIEDZIELA 28. 02. 2016
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 15
greg.
7.00 + Jacka Ostapowskiego w 1 r. śm.
8.30 + Karola Affek 29 greg.
10.00 + Irenę Jaranowską w 9 r. śm.
11.30 + Wiesława Olszewskiego w r.
śm., Eleonorę i Franciszka Ciesielskich
i Tadeusza Gwiazda.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Stanisława Skrockiego w 3 r.
W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
Śp. Alina Siwiec
Śp. Zygmunt Bielecki
Wieczny odpoczynek…

25 lutegoŚwięci męczennicy
Alojzy Versiglia, biskup, i Kalikst Caravario, prezbiter.
Alojzy Versiglia urodził się 5 czerwca 1873 r. koło Turynu. Wzrastał w pobożnej atmosferze
domu rodzinnego. W wieku 12 lat rozpoczął naukę w turyńskim oratorium salezjańskim.
Z czasem uległ wpływowi ks. Bosko i klimatowi niezwykłej pobożności oratorium. Wstąpił
więc do bardzo młodego jeszcze zgromadzenia w roku śmierci jego Założyciela. Ukończył
nowicjat w Foglizzo, a 11 października 1889 r. złożył uroczyste śluby zakonne. Widząc jego
wielką gorliwość, wyznaczano mu coraz trudniejsze zadania. Po ukończeniu filozofii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, zaczął uczyć kleryków w Foglizzo.
Święcenia kapłańskie przyjął 21 grudnia 1895 r. Przez kolejnych 9 lat był dyrektorem nowo
utworzonego nowicjatu w Genzano, niedaleko Rzymu. Ze swoich obowiązków wywiązywał
się doskonale, wyróżniał się pracowitością i dobrocią. Żywił głębokie nabożeństwo do Maryi.
W roku 1906 powierzono mu misje w Makao. Salezjanie mieli tam objąć portugalski sierociniec. Alojzy był kierownikiem pierwszej wyprawy do Chin, aby zapoczątkować tam dzieło ks.
Bosko. Obowiązki przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej wypełniał z wrodzoną gorliwością i zapałem. Prace
budowlane, sprawy organizacyjne, niezliczone podróże apostolskie do misji porozrzucanych na wielkim obszarze to wszystko kosztowało go wiele wysiłku, osłabiając siły już uszczuplone latami ascezy.
W 1920 r. został mianowany wikariuszem apostolskim okręgu Schiu Chow, a rok później - biskupem tytularnym
Cariste. Jego dzieło misyjne rozwijało się mimo politycznych zamieszek i nienawiści do obcokrajowców. Podczas
podróży wizytacyjnej do Lin Chow, którą odbywał wraz z młodszym współbratem, ks. Kalikstem Caravario, który
pracował na tutejszej placówce, zostali obydwaj napadnięci przez uzbrojonych żołdaków. Sprzeciwili się uprowadzeniu dziewcząt chińskich, które wraz z nimi podróżowały wynajętą barką do Lin Chow. To rozwścieczyło napastników, którzy żywili wielką nienawiść do wyznawców obcej im wiary.
Biskup Versiglia był duchowo przygotowany do męczeństwa; uważał nawet, że jest ono potrzebne dla owocnego
rozwoju misji. Przed śmiercią prosił tylko napastników, aby darowali życie młodemu ks. Caravario, którego sam
niegdyś zachęcił do wyjazdu na misje. Jego prośba nie została wysłuchana: obaj salezjanie zostali zamordowani
bestialsko 25 lutego 1930 r. Szczątki ciała biskupa Alojzego umieszczono w krypcie prokatedry w Schiu Chow.
Kalikst Jakub Caravario urodził się w Courgne koło Turynu 8 czerwca 1903 r. Gdy miał pięć lat, jego rodzice
przenieśli się do Turynu, gdzie zaczął uczęszczać do salezjańskiego oratorium św. Józefa. Kontynuował naukę w
kolegium św. Jana. Wyróżniał się posłuszeństwem, pobożnością i działaniami apostolskimi podejmowanymi
wśród kolegów. Mając 15 lat, postanowił wstąpić do salezjanów.
19 września 1919 r. złożył śluby zakonne w Foglizzo i wyraził chęć podjęcia pracy misyjnej. Trzy lata później
spotkał się z biskupem Alojzym Versiglia, który przyjechał, by wziąć udział w obradach kapituły generalnej. Zachęcony jego opowiadaniami o misjach, Kalikst poprosił przełożonych o zgodę na wyjazd do Chin.
W kilka tygodni po złożeniu ślubów wieczystych opuścił Włochy i ruszył na Daleki Wschód. Jego pierwszą placówką stał się sierociniec w Szanghaju: opiekował się tu chłopcami, ucząc się jednocześnie języka i studiując
teologię. Gdy w 1927 r. miasto zostało zdobyte przez wojska Chang Kai Sheka, wyjechał najpierw do Makao,
a potem przez dwa lata przebywał na wyspie Timor u brzegów Australii, gdzie wypędzeni z Chin salezjanie otrzymali parafię.
Po powrocie do Chin znalazł się w Schiu Chow. Tutaj 18 maja 1929 r. przyjął z rąk biskupa Alojzego święcenia
kapłańskie. Mimo młodego wieku był już wówczas skutecznym misjonarzem. Doskonale znał język, wykazywał
się odwagą i zapałem w działaniach i pracy. W 1930 r., objeżdżając stacje misyjne, gorliwie przygotowywał wiernych do zapowiedzianej wizytacji biskupa. W drodze na miejsce zginął męczeńsko razem z biskupem Alojzym
Versiglia w dniu 25 lutego 1930 r., stając w obronie niewinnych dziewcząt.
Pogrzeb męczenników przekształcił się w wielką manifestację religijną. Powszechna cześć dla nich sprawiła,
że już 6 lat po pogrzebie rozpoczęto proces beatyfikacyjny. Św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji obu salezjańskich męczenników w dniu 15 maja 1983 r. na placu św. Piotra w Rzymie, a kanonizował ich 1 października 2000
r. Tym samym dzieło salezjańskie w Chinach zyskało patronów i orędowników w niebie.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

