OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś Uroczystość Najświętszej Trójcy.
2. W czwartek (26 maja) Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 – po
tej Mszy św. wyruszy procesja eucharystyczna do
4 ołtarzy. Wieczorna Msza św. o godz. 18.00.
Wspólnoty parafialne, które przygotowują ołtarze
na procesję, zapraszamy jutro po wieczornej Mszy
św. po banery. Młodzież przygotowującą się do
bierzmowania zapraszamy na spotkanie w środę po
Mszy św. wieczornej. Obecność obowiązkowa.
W związku z uroczystością Bożego Ciała, w środę
25 maja o godz. 17.30 spotkanie bielanek – próba
sypania
kwiatków.
Prosimy
o kwiatki dla bielanek na procesję.
3. Również 26 maja obchodzimy Dzień Matki.
Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych
mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg już
powołał siebie.
4. Od piątku będziemy obchodzić oktawę Bożego
Ciała. Nabożeństwa majowe będą odprawiane
z procesją eucharystyczną.
5. Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej serdecznie zaprasza Parafian, rodziny z dziećmi i młodzież
na piknik z okazji finału Akcji „Kilometry Caritas”, będącej próbą bicia Rekordu Guinnessa
w układaniu najdłuższego ciągu monet jednozłotowych. Piknik odbędzie się 29 maja (niedziela),
w Warszawie u zbiegu ulic Zielenieckiej, Targowej
i Zamoyskiego (przy błoniach Stadionu Narodowego). W godz. od 13 do 20. Przewidziane liczne
atrakcje dla dorosłych i dzieci. Akcję można wesprzeć wrzucając złotówkę do puszek Caritas.
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

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

Wiadomości Parafialne
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

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

Czytanie z Księgi Przysłów. Tak mówi Mądrość Boża: «Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od
pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi.
Przed oceanem zostałam zrodzona, przed
źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały
założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed
pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie
nad bezmiarem wód; gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani
umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by
wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił
fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały
czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu
ziemi, radowałam się przy synach ludzkich».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Parafia p.w. św. Michała
Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt. (bez czw.,
oraz uroczystości i świąt, kościelnych i państwowych): 10-12
16-17:30
KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!
4 Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:
5 Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
6 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
7 Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
8 Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
9 ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła
do Rzymian. Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy

22 maja 2016r.

pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa
Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na
podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały
Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się
także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia
wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną
cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję.
A nadzieja zawieść nie może, ponieważ
miłość Boża rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który został nam
dany.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według Świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia,
ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do
całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy,
i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie
otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie
i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest
moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego
weźmie i wam objawi».
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne

NIEDZIELA 22.05.2016
7.00 + Helenę, Stanisława, Stefana, Mariana, Henryka, Marię, Jadwigę Kowalskich oraz zm. z rodz. Kępińskich.
8.30 + Eugeniusza Gańko i zm. z rodz.
Gańko i Lesiak.
10.00 + Feliksę, Mieczysława, Karolinę
i Stanisława Dudek.
11.30 + Mariannę, Lucjana, Mariana
i Eugeniusza Bułka i Andrzeja Drwęckiego.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza, Barbarę, Jerzego i Edwarda Rakowskich.
PONIEDZIAŁEK 23.05.2016
7.00 + Helenę, Mariana, Melanię i Zbigniewa Wrona.
7.00 + Mariana Ciejkę w 1. greg.
7.00 + Mieczysława Podłuckiego.
7.00 + Zofię Kochmańską.
18.00 + Helenę i Mieczysława Wiśniewskich i zm. z rodz.
18.00 O Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla Iwony i Piotra.
WTOREK 24.05.2016
7.00 + Alinę i Kazimierza Wardak.
7.00 + Mariana Ciejkę w 2 greg.
7.00 + Hannę Pieciak.
18.00 + Zygmunta Godzwa w 11 r. śm.
18.00 + Andrzeja Malinowskiego.
18.00 + Stanisława, Józefę, Romana¸
Jana i Witolda Bereda, Marka i Stanisława Dziugieł.
ŚRODA 25.05.2016
7.00 + Andrzeja i Ryszarda Ciepielewskich.
7.00 + Jarosława Rowińskiego w 1 r.
śm.
7.00 + Mariana Ciejkę w 3 greg.
18.00 Nowenna do MBN Pomocy.
18.00 + Zdzisława w 19 r. śm., Andrzeja, Janinę i Władysława Rydel, Stanisławę, Franciszka i Kazimierza Prusaczyk.
18.00 + Zofię.

25 maja. Święty Beda Czcigodny, prezbiter i doktor Kościoła.
CZWARTEK 26.05.2016
7.00 + Eugeniusza Peplińskiego.
7.00 + Mariana Ciejkę w 4 greg.
8.30 + Hannę Tobolczyk.
10.00 + Ewę i Jana Piekut i Józefa Kowalskiego.
11.30 Za Parafian.
18.00 + Teresę Kurzyńską.
PIĄTEK 27.05.2016
7.00 + Mariannę, Aleksandra, Henrykę, Halinę
i Józefa Cytryniak.
7.00 + Mariana Ciejkę w 5 greg.
7.00 + Wacława i Genowefę Radeckich.
18.00 + Zofię, Zenona i Hieronima Angielczyk.
18.00 + Stanisława, Józefę Białek, Jacka, Stanisława Gromadków, Władysławę, Henryka Kalisz,
Marię, Krzysztofa Razik i zm. z rodz. Wendolfów,
Gromadków i Wronków.
18.00 + Jana Sławomira Janickiego w 1 r. śm.
SOBOTA 28.05.2016
7.00 + Mariana Ciejkę w 6 greg.
7.00 + Jadwigę i Stanisława Podgórskich, zm.
z rodz. Leśniewskich i Podgórskich.
7.00 Dziękczynno błagalna w int. własnej
Ks. Proboszcza.
18.00 + Kazimierza Miętek w 2 r. śm., Janinę
Lasocką i zm. z rodz. Szymańskich, Szmitów
i Miętków.
18.00 Dziękczynna w 40 r. urodzin i 5 r. ślubu
Olgi Kujawa z prośbą o Boże błog. dla niej, jej
męża Michała oraz synów Roberta i Rafała w 2 r.
urodzin.
NIEDZIELA 29.05.2016
7.00 + Zofię i Bronisława Rudnickich.
7.00 + Mariana Ciejkę w 7 greg.
8.30 + Stanisława, Stefanię, Zenona i Józefa Gac,
Eugenię, Stanisława i Leona Mikos.
10.00 +
11.30 + Janinę w 12 r śm., zm. z rodz. Skolimowskich, Rykaczewskich, Jadwigę, Sylwestra Krzyżanowskich, Czesława Petrykowskiego, Stefana
Baca, Janinę, Henrykę i Mariana oraz cr. Marków.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Siostrę Judytę Tuńską.

W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
Śp. Jadwiga Kacperska
Śp. Helena Czajkowska
Wieczny odpoczynek…

Beda urodził się w 673 r. w Anglii, w hrabstwie Northumbria. Kiedy miał
7 lat, powierzono jego wychowanie i wykształcenie opactwu benedyktyńskiemu
św. Piotra w Weartmouth. Był bowiem wówczas zwyczaj, że rodzice chętnie
posyłali swoje dzieci do klasztoru na naukę i na wychowanie w charakterze oblatów, czyli przyszłych kandydatów. Dwa lata później Beda przeniósł się do nowo
powstałego opactwa św. Pawła w Jarrow. Z biegiem lat oba opactwa zasłynęły
nie tylko w Anglii, ale nawet daleko poza jej granicami jako niezwykle ważne
ośrodki życia kulturalnego i religijnego. O założeniu tych dwóch opactw Beda
napisał osobną historię, w której przekazał garść wiadomości również o sobie.
W Jarrow Beda wstąpił do klasztoru i jako mnich spędził tu ponad 50 lat.
W wieku 30 lat przyjął święcenia kapłańskie (703). Odtąd swoje życie dzielił między modlitwę i studia. Znał język łaciński, grecki i hebrajski, co ułatwiało mu studia nad Pismem świętym
i dziełami ojców Kościoła. Słusznie nazwano go najbardziej uczonym wśród świętych i najświętszym
wśród uczonych Kościoła w Anglii, co kiedyś powtórzą o św. Tomaszu z Akwinu w skali całego
Kościoła. Beda zostawił po sobie wiele pism. Wśród nich na pierwszym miejscu stawia się napisaną
przez niego historię Anglii. Zostawił także żywot św. Kutberta (+ 678), św. Feliksa z Noli (+ ok. 260)
i św. Atanazego (+ 373). Dziełem wyjątkowej wagi jest Martyrologium Bedy, które posłużyło później
do przygotowania wykazów świętych Kościoła.
Zdumiewają wszechstronne zainteresowania Bedy. Pisał bowiem również o poezji, o gramatyce, ortografii, o naturze rzeczy, o czasie itp. Swoje dzieła i rozprawy ilustrował często odpowiednimi rysunkami. Był także uzdolnionym poetą. Zostawił hymny i pieśni poetyckie. Komentarze do
ksiąg Starego i Nowego Testamentu czynią św. Bedę największym egzegetą średniowiecza. Ciekawe
są jego homilie, których ocalało 50, i bardzo obfita korespondencja, która rzuca światło nie tylko na
osobisty charakter Świętego, ale także na stosunki polityczne i religijne, jakie za jego czasów panowały w Anglii.
Zmarł 26 maja 735 r. Jego ciało złożono w Jarrow, w kościele opackim. W roku 1030 przeniesiono je jednak wraz z relikwiami św. Kutberta do katedry w Durham. W roku 1155 wydzielono je
i relikwie św. Bedy złożono w nowym relikwiarzu wysadzanym drogimi kamieniami, a w roku 1373,
w 700-lecie jego urodzin, wystawiono mu wspaniały grobowiec w katedrze w Durham. W czasie
odstępstwa od wiary króla Henryka VIII sprofanowano śmiertelne szczątki św. Bedy i rozsypano je.
Udało się jednak ich część uratować.
"Zachód mądrością swoją oświecił" - powiedział o nim św. Robert Bellarmin. U współczesnych i potomnych Beda zażywał takiej sławy, że porównywano go do świętych Ambrożego, Augustyna, Hieronima i Izydora z Sewilii. Synod w Akwizgranie (836) nadał mu przydomek Venerabilis Czcigodny. Leon XIII ogłosił go w 1899 roku doktorem Kościoła. Jest patronem lektorów, angielskich pisarzy i historyków oraz miasta Jarrow.
Warto wiedzieć, że papież Franciszek po wyborze zachował swoje biskupie zawołanie Miserando atque eligendo, które zaczerpnął z 21. Homilii św. Bedy Czcigodnego o powołaniu celnika
Mateusza.
W ikonografii św. Beda występuje rzadko. Jest przedstawiany w benedyktyńskim habicie.
Atrybutami Świętego są: księga, pióro, zwój pergaminu.
Por.: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

