OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przeżywamy ogólno polski dzień modlitwy i solidarności z narodem Ukraińskim.
2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne;
- w piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa dla dzieci
z rodzicami o g.17.15
- dla młodzieży i dorosłych o g.18.30 – bezpośrednio po
Mszy św. wieczornej
Na nabożeństwa Gorzkich Żali zapraszamy w niedziele
Wielkiego Postu o 17.15.
3. Dziś przed Kościołem zbierane są ofiary do puszek na
kwiaty do grobu Pańskiego.
4. W środę 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.
5. W najbliższy piątek 27 marca przejdziemy ulicami naszej
parafii odprawiając nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i publicznego wyznania wiary.
Rozważania przy kolejnych stacjach poprowadzą przedstawiciele różnych grup. W związku z nabożeństwem Drogi Krzyżowej w piątek porządek popołudniowych nabożeństw będzie
następujący:
- 17.15. – Droga Krzyżowa w kościele dla dzieci wraz
z rodzicami.
- 18.00. – Msza św.
- 18.30 - Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej i wyjście z Kościoła.
6. Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy obchody
Wielkiego Tygodnia. Poświęcenie palm podczas Mszy św.
( na początku Mszy św.)
7. W niedzielę palmową Służba Liturgiczna będzie rozprowadzała palemki. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony
na potrzeby tej grupy. Zachęcamy do wsparcia tej wspólnoty.
8. W sklepiku Brata Alberta można nabyć świece wielkanocne Caritas.
9. Organizujemy wyjazd do Hiszpanii i Francji. W dn.10 17 września br. Koszt 3.320 zł + 40 Euro –zostało jeszcze 5
miejsc –zapraszamy. Przekażcie tę informację bliskim, znajomym, może oni skorzystają.
10. W środę 25 marca po wieczornej Mszy św. odbędzie się
spotkanie przed chrztem, dla osób pragnących ochrzcić swoje
dzieci w święta oraz dla rodziców chrzestnych. Obecność
obowiązkowa.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Nabyć można
ją w zakrystii.

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

Wiadomości Parafialne
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: "Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem
Izraela i z domem judzkim nowe przymierze.
Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić
z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali,
mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz
takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem
Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę
swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich
sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać
mówiąc jeden do drugiego: «Poznajcie Pana».
Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę
już wspominał".
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków. Bracia:
Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni
ciała swego zanosił gorące prośby do Tego,
który mógł Go wybawić od śmierci, i został
wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był
Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co
wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się
sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich,
którzy Go słuchają.
Oto słowo Boże.

22 marca 2015r.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże.
Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną;
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać
pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej,
i prosili go, mówiąc: "Panie, chcemy ujrzeć
Jezusa". Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: "Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie
tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi
plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie,
traci je, a kto nienawidzi swego życia na
tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za
Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój
sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój
Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż
mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od
tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię
Twoje". Wtem rozległ się głos z nieba:
"I uwielbiłem, i znowu uwielbię". Tłum
stojący usłyszał to i mówił: "Zagrzmiało!"
Inni mówili: "Anioł przemówił do Niego".
Na to rzekł Jezus: "Głos ten rozległ się nie
ze względu na Mnie, ale ze względu na was.
Teraz odbywa się sąd nad tym światem.
Teraz władca tego świata zostanie precz
wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię
wywyższony, przyciągnę wszystkich do
siebie". To powiedział zaznaczając, jaką
śmiercią miał umrzeć.

Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje mszalne
NIEDZIELA 22.03.2015
7.00 + Helenę, Michała Osuch, Dariusza
Nowaczka.
7.00 + Feliksa Szpygiel 21 greg.
8.30 + Piotra Bieleckiego.
10.00 + Jana, Feliksę i Filipa Kurpiewskich.
11.30 Dziękczynno-błagalna, z prośbą o Boże
błogosławieństwo na dalsze lata dla Jadwigi
Sempławskiej w 90 r. ur.
13.00 ZA PARAFIAN.
18.00 + Piotra Fajfer w 3 r. śm.
PONIEDZIAŁEK 23.03.2015
7.00 + Jana i Katarzynę Sobieskich i cr.
Sobieskich.
7.00 + Feliksa Szpygiel 22 greg.
7.00 + Aleksandra, Franciszka i Janinę Nerc,
Genowefę Wodarek.
7.00 + Józefa Oleszek p.p.
18.00 + Jana Dziubę.
18.00 + Stanisławę Supeł w 20 r. śm. i zm.
z rodziny.
WTOREK 24.03.2015
7.00 + Feliksa Szpygiel 23 greg.
7.00 + Ilonę w 22 r. śm. Zbigniewa, Helenę
i Wacława Zwolińskich.
7.00 Dziękczynna za 79 lat życia Barbary z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata.
7.00 + Michalinę Łuszczewską p.p.
18.00 + Teodora Franiewskigo w 5 r. śm.
18.00 + Henrykę, Józefa, Ferdynanda i Edwarda
Sobczak.
ŚRODA 25.03.2015
7.00 + Marię, Marcina i Anielę Bojar.
7.00 + Feliksa Szpygiel 24 greg.
7.00 + Zofię Kwiatkowską w 12 r. śm.
7.00 + Zdzisława Szlagowskiego w 3 r. śm.
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie
i potrzebne łaski dla Marii Srebnickiej z okazji
urodzi i imienin.

Intencje mszalne c. d.
CZWATEK 26.03.2015
7.00 + Feliksa Szpygiel 25 greg.
7.00 + Elżbietę Chodzińską.
7.00 + Marię Jaworską w 6 r. śm.
7.00 + Zofię Zielińską p.p.
18.00 + Bronisławę, Aleksandra i Tadeusza Dębskich.
PIĄTK 27.03.2015
7.00 + Feliksa Szpygiel 26 greg.
7.00 + Irenę, Stanisława, Monikę, Antoniego i
Ryszarda Kowalskich.
7.00 + Stanisława Magier, Alinę i Władysława
Gromadka.
7.00 + Jana Łucek p.p.
18.00 + Stanisławę, Józefa i Romana Bereda.
18.00 + Bolesława i Waldemara Dylińskich.
SOBOTA 28.03.2015
7.00 + Aleksandra Łabęda.
7.00 + Feliksa Szpygiel 27 greg.
7.00 + Jana Kowalczyka.
7.00 + Stefana Paprzyckiego w 12 r. śm.
18.00 + Jana Kręcickiego w 12 r. śm.
18.00 + Anielę Maciątek.
18.00 W pewnej intencji
NIEDZIELA 29.03.2015
7.00 + Jadwigę, Władysława i Józefa Winniak.
7.00 + Feliksa Szpygiel 28 greg.
8.30 + Marię Lewandowską w 1 r. śm.
10.00 + Mariana Dymerskiego w 6 r. śm.
11.30 + Danutę Tokarską, Stanisława i Stefanię
Sienkiel, zm. z rodz. Wójtowiczów
i Drączkowskich.
13.00 ZA PARAFIAN.
18.00 O światło Ducha Świętego dla Oli i Michała na czas egzaminów.

25 marca. Zwiastowanie Pańskie.
Uroczystość ta przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego
rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, by zwiastować, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że owa uroczystość przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Najprawdopodobniej nie została ona wprowadzona jakimś formalnym dekretem władzy kościelnej, ale wyrosła
z refleksji nad wydarzeniem tak szczegółowo przedstawionym na kartach
Ewangelii. Najstarszym świadectwem tego święta na Wschodzie jest
homilia Abrahama z Efezu, wygłoszona najprawdopodobniej w Konstantynopolu między
530 a 550 r. Na Zachodzie natomiast potwierdzenie znajdujemy w VII w. W swoich początkach uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana za święto Pańskie. Akcentowano nie tyle moment zwiastowania, co wcielenia się Chrystusa Pana, czyli pierwszy akt
Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. Tak jest i dotąd. Z czasem
lud nadał temu świętu charakter maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję jako
"błogosławioną między niewiastami", wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela
rodzaju ludzkiego. Wiadomo także, że już w IV wieku w Nazarecie powstała maleńka bazylika Zwiastowania. Krzyżowcy na jej miejscu wystawili o wiele większą i bardziej okazałą. Ta z kolei przetrwała aż do roku 1955, kiedy to franciszkanie wystawili nową, obecnie
istniejącą świątynię. W odległości ok. 200 metrów od niej znajduje się kościół św. Józefa.
Nie mamy pewności, dlaczego na obchód tajemnicy Zwiastowania wybrano właśnie
dzisiejszy dzień. Najczęściej podaje się wyjaśnienie wiążące 25 marca z dniem, w którym
celebrujemy Narodzenie Pańskie - 25 grudnia, a zatem datami, które dzieli dokładnie
9 miesięcy. Współcześni badacze genezy święta Zwiastowania wykluczają jednak ten
element.
Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania. Są to "Zdrowaś Maryjo" i "Anioł Pański". Najwięcej do rozpowszechnienia Pozdrowienia Anielskiego przyczyniła się praktyka odmawiania Różańca świętego, gdzie tę
modlitwę powtarza się obecnie aż 200 razy. Historia modlitwy Anioł Pański sięga wieków
średnich, kiedy to biciem dzwonów wyznaczano trzy pory dnia: rano, południe i wieczór.
Z powodu braku zegarów był to zwyczaj bardzo praktyczny. Przez pobożne odmawianie tej
modlitwy przypominamy sobie scenę Zwiastowania i to, co się w niej dokonało. Mimo
upływu wieków zachowuje ono swoją siłę i blask. Jest to modlitwa prosta, zaczerpnięta
z Pisma świętego.
Scena Zwiastowania to jeden z ulubionych tematów malarstwa religijnego.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

