OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:
- w piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej
są odprawiane:
o godz. 17.15 – dla dzieci wraz z rodzicami
ok. godz. 18.30, czyli bezpośrednio po Mszy św. wieczornej
– dla młodzieży i dorosłych.
Rozważanie Męki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali
w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15.
2. Dziś zbierane są po raz ostatni ofiary do puszek na spłatę
pozostałej kwoty za siedziska.

Wiadomości Parafialne
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

PIERWSZE CZYTANIE

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA

3. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się od 2
do 7 marca.
ŚWIĘTY MICHALE ARCHA2, 3, 4 marca dla dzieci i młodzieży w następującym porząd- NIELE BROŃ NAS W WALCE,
ku:
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
-godz. 8.00 – Szkoły Ponadgimnazjalne
BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH
-godz. 9.30 – Szkoła Podstawowa – klasy I, II, III
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
-godz. 11.00 – Szkoła Podstawowa – klasy IV, V, VI
POKORNIE PROSIMY A TY,
-godz. 12.00 – Gimnazjum
KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIE5, 6, 7 marca nauki rekolekcyjne dla dorosłych na Mszach
SKIEGO, SZATANA I INNE
Św. o godz. 7.00, 10.00, 18.00 i 19.30
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUMódlmy się o owocne rekolekcje dla całej parafii, za reko- BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
lekcjonistów i spowiedników.
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO4. W przyszłą niedzielę 1 marca będą zbierane ofiary do
puszek na dzieła pomocy misjom „AD GENTES”.

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA.

AMEN

5. Organizujemy 15 marca (niedziela) wyjazd z naszej parafii, na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska. Ze względu
na rezerwację biletów, należy się zapisać, oraz wnieść opłatę.
Bilet na sztukę, autokar i zwiedzanie muzeum misyjnego
kosztuje 35 zł. Zapisy w zakrystii lub w kancelarii.

Czytanie z Księgi Rodzaju. Tak rzekł Bóg
do Noego i do jego synów: "Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem,
ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie
są przy was, ze wszystkimi, które wyszły
z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi.
Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy
już nie zostanie zgładzona żadna istota
żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie
potopu niszczącego ziemię". Po czym Bóg
dodał: "A to jest znak przymierza, które
Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą,
jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk
mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten
łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje
przymierze, które zawarłem z wami
i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na
zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa".

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

6. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
Można ją nabyć w zakrystii.
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

Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Wspomnij na swe miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa na wieki.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

22 lutego 2015r.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra
Apostoła. Najdrożsi: Chrystus raz umarł za
grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić;
zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do
życia Duchem. W nim poszedł nawet ogłosić zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni
Noego cierpliwość Boża oczekiwała,
a budowana była arka, w której niewielu, to
jest osiem dusz zostało uratowanych przez
wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez
obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie,
dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do
nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie
i Moce, i Potęgi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię.
Czterdzieści dni przebywał na pustyni,
kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei
i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje mszalne
NIEDZIELA 22.02.2015
7.00 +. Eugeniusza Peplińskiego 22 greg.
7.00 + Romana, Martę i Tadeusza Zakrzewskich.
8.30 + Jerzego Ancerowicza, Teresę i Jerzego Jędrzejczak, Krystynę Politowską, rodziców i teściów.
10.00 + Irenę Jaranowską w 8 r. śm.
11.30 + Andrzeja Drwęckiego w 5 r. śm.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Dariusza Nowaczka w 9 r. śm.
PONIEDZIAŁEK 23.02.2015
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 23 greg.
7.00 + Halinę Kłos.
7.00 + Romualda (m) Paluch p. p.
7.00 W pewnej intencji
18.00 + Czesława Zielińskiego w 5 r. śm.
WTOREK 24.02.2015
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 24 greg.
7.00 +.Stefana Włodarczyka w 10 r. śm.
7.00 + Jadwigę w 24 r. śm. i Feliksa w 23 r.
śm. Krysa.
7.00.+ Marię Narożnowską.
18.00 + Wiktora Fajfer, Emilię i Stanisława
Sawickich.
18.00 +Annę, Eugeniusza, Wacława i cr.
Kunickich, Mieczysława i cr. Kwiatkowskich.
ŚRODA 25. 02. 2015
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 25 greg.
7.00 + Marcina Jankowskiego.
7.00 +Marię i Wacława Affek, Alfreda
Liwskiego.
7.00 W pewnej intencji
18.00 NOWENNA DO MBN POMOCY
18.00 + Anielę Maciątek.

25 lutego. Święci męczennicy
Alojzy Versiglia, biskup, i Kalikst Caravario, prezbiter
Intencje mszalne c. d.
CZWARTEK 26.02.2015
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego 26 greg.
7.00 + Wincentego, Mariannę i Wiesława
Jaworskich.
7.00 + Jadwigę w 1 r. śm. i Aleksandra Drosio.
7.00 + Andrzeja, Irka, zm. rodziców Katarzynę i Józefa, Helenę, Genowefę i Józefa
Trzpiołów.
18.00 + Józefę Kicior w 10 r. śm, Jadwigę
i Tadeusza.
PIĄTEK 27.02.2015
7.00 +. Eugeniusza Peplińskiego 27 greg.
7.00 O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety.
7.00 + Elżbietę Chodzińską.
7.00 W pewnej intencji
18.00 + Józefa Marcinkiewicza i zm. z rodziny.
SOBOTA 28.02.2015
7.00 +. Eugeniusza Peplińskiego 28 greg.
7.00 + Waldemara Kierzkowskiego w 5 r.
śm., Bolesława, Janinę i Kazimierza Borkowskich.
7.00 + Stanisława Skrockiego w 2 r. śm.
18.00 + Danutę i Jana Granoszewskich, Władysława, Waldemara i Mieczysława Tobolczyk oraz zm. z rodziny.
18.00 + Stanisława Siwiec p.p.
NIEDZIELA 29.02.2015
7.00 +. Eugeniusza Peplińskiego 29 greg.
7.00 + INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA.
8.30 + Józefa (m) Serwtka w 9 r. śm.
10.00 + Jerzego Rakowskiego w 21 r. śm.
11.30 + Wiesława Bartosiewicz w 17 r. śm.
Józefa Drzazgowskiego.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Salomeę Granuszewską w 5 r. śm. .

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Elżbieta Kujawska
Wieczny odpoczynek…

Alojzy Versiglia urodził się 5 czerwca 1873 r. w Olivia Gessi 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,
a następnie złożył uroczyste śluby zakonne. Widząc jego wielką gorliwość,
wyznaczano mu coraz trudniejsze zadania. Po ukończeniu filozofii zaczął uczyć
kleryków w Foglizzo. Święcenia kapłańskie przyjął w 1895 r. Przez kolejnych
9 lat był dyrektorem nowo utworzonego nowicjatu, 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. Alojzy był
kierownikiem pierwszej wyprawy do Chin, aby zapoczątkować tam dzieło ks. Bosko. Obowiązki
przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej wypełniał z wrodzoną gorliwością i zapałem.
W 1920 r. został mianowany wikariuszem apostolskim, a rok później - biskupem. Jego dzieło misyjne
rozwijało się mimo politycznych zamieszek i nienawiści do obcokrajowców. Podczas podróży
wizytacyjnej, którą odbywał wraz z młodszym współbratem, ks. Kalikstem Caravario, 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. 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. Wyróżniał się posłuszeństwem, pobożnością i działaniami apostolskimi podejmowanymi wśród kolegów. Mając 15 lat, postanowił wstąpić do salezjanów. Po złożeniu ślubów zakonnych wyraził chęć podjęcia pracy misyjnej. Trzy lata później spotkał się z biskupem Alojzym. 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. Po powrocie do
Chin znalazł się w Schiu Chow, gdzie przyjął z rąk swojego biskupa 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 Versiglia. Pogrzeb męczenników przekształcił się w wielką manifestację religijną.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

