OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca.Msza św. o Niepokalanym Sercu
Maryi o godz.7.00. W pierwszą sobotę od godz.9.00 księża odwiedzą w domach
osoby starsze i chore z posługą sakramentalną.
2. Organizujemy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska, w dniu
29 marca.Ze względu na rezerwację biletów,należy się zapisać,oraz opłacić do
końca lutego.Bilet na sztukę,orza autokar i zwiedzanie muzeum misyjnego
kosztuje – 35 zł dla dorosłych, a 30 zł dla dzieci.Zapisy w zakrystii.
3. Serdecznie zapraszamy małżeństwa na drugą część warsztatów małżeńskich,
„ Nawigacja w Rodzinie „.Zapraszamy zarówno tych,którzy już byli na pierwszej
edycji tych spotkań,jak również tych, którzy będą pierwszy raz.Warsztaty
rozpoczną się 9 marca o godz.19.00 w Sali pod kancelarią.Przed tym spotkaniem
zapraszamy na Eucharystię o godz.18.00. Tym spotkaniem również zacznie się
w naszej parafii Kurs Przedmałżeński.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA

Wiadomości Parafialne
Numer 277 (457)

4. Osoby,które zapisały się na pielgrzymkę do Portugali i Hiszpani proszone są
o skontaktowanie się z Ks.Proboszczem.W związku z dużym zainteresowaniem
tym wyjazdem udało się załatwić jeszcze 5 dodatkowych miejsc,chętnych prosimy
o zgłoszenie się dzisiaj.

KALENDARZ LITURGICZNY
24 II Poniedziałek. Dzień powszedni.
Jk 3, 13-18; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. 9a); por. 2 Tm 1, 10b; Mk 9, 14-29;
25 II Wtorek. Dzień powszedni.
Jk 4, 1-10; Ps 55 (54), 7-8. 9-10. 11 i 23 (R.: por. 23a); Ga 6, 14; Mk 9, 30-37;
26 II Środa. Dzień powszedni.
Jk 4, 13-17; Ps 49 (48), 2-3. 6-7. 8-10. 11 (R.: por. Mt 5, 3); J 14, 6; Mk 9, 38-40;
27 II Czwartek. Dzień powszedni.
Jk 5, 1-6; Ps 49 (48), 14-15ab. 15cde-16. 17-18. 19-20 (R.: por. Mt 5, 3); 1 Tes 2, 13; Mk
9, 41-50;
28 II Piątek. Dzień powszedni.
Jk 5, 9-12; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 11-12 (R.: por. 8a); Por. J 17, 17; Mk 9, 41-50;
1 III Sobota. Dzień powszedni.
Jk 5, 13-20; Ps 141 (140), 1-2. 3 i 8 (R.: por. 2a); Por. Mt 11, 25; Mk 10, 13-16;

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

2 III Ósma Niedziela zwykła.
Iz 49, 14-15; Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 8-9ab (R.: por. 2a); 1 Kor 4, 1-5; Mt 6, 33; Mt 6, 2434;

PRZEWODNIK PO MSZY ŚW.
Epikleza. To modlitwa do Ducha Świętego. Kościół przyzywa Ducha, aby
dzięki Jego działaniu dokonał się cud eucharystycznej przemiany. Kapłan
wyciąga dłonie nad darami ołtarza. W tradycji Kościoła gest ten był zawsze
związany z modlitwą o udzielenie Ducha Świętego. W II modlitwie eucharystycznej epikleza brzmi: „Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się
dla nas Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Rolę epiklezy w
liturgii mocno podkreśla tradycja prawosławna. Po Przeistoczeniu jest jeszcze
jedna epikleza. To znowu przywołanie Ducha Świętego, lecz tym razem nad
ludem, z prośbą o cud przemiany tych, którzy przyjmują Ciało i Krew Pańską.
W II modlitwie eucharystycznej ta epikleza jest bardzo krótka: „Pokornie
błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących
Ciało i Krew Chrystusa”.
Epikleza uświadamia nam rolę Ducha Świętego w liturgii. Przyzywaj Go wraz
z kapłanem. Nie zapomnij, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. To
Duch Święty sprawia, że ludzkie słowa, znaki, dary stają się narzędziem komunikowania Bożej miłości człowiekowi.

Paraﬁa p.w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
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PIERWSZE CZYTANIE
Przykazania miłości bliźniego
Czytanie z Księgi Kapłańskiej Kpł 19,1-2.17-18
Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi,
bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz
żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał
bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Ne
będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do
synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak
siebie samego. Ja jestem Pan”.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103,1-2.3-4.8 i 10.12-13
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się
Go boją.
DRUGIE CZYTANIE
Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie
Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do
Koryntian 1 Kor 3,16-23
Bracia: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i
że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy
świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga
jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na
tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u
Boga. Zresztą jest napisane: „On udaremnia zamysły
przebiegłych” lub także: „Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców”. Nikt przeto niech się nie chełpi z powo-
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du ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł,
czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy
śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe;
wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus
Boga.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 1 J 2,5
Alleluja, alleluja, alleluja
Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Przykazanie miłości nieprzyjaciół
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Mt 5,38-48
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb
za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie
oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy
policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce
prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i
płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc
kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi,
i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od
ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz
miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ
On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i
nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć
będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli
pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski”.
Oto słowo Pańskie.

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 23.02.2014
7.00 + Dariusza Nowaczka.
8.30 + Stanisława Szczepańskiego w 23 greg.
10.00 + Jerzego Ancerowicza, Teresę i Jerzego Jędrzejczak,
Krystynę Politowską, rodziców i teściów.
11.30 + Andrzeja Drwęckiego w 4 r. śm.
13.00 W int. parafian
18.00 + Czesławę Gawińską.
PONIEDZIAŁEK 24.02.2014
7.00 + Stanisława Szczepańskiego w 24 greg.
7.00 + Wiktorię Fajfer, Emilię i Stanisława Sawickich.
18.00 + Stefana Włodarczyka w 9 r. śm.
WTOREK 25.02.2014
7.00 + Stanisława Szczepańskiego w 25 greg.
7.00 + Marcina Jankowskiego.
18.00
+ Piotr Bieleckiego.
ŚRODA 26.02.2014
7.00 + Stanisława Szczepańskiego w 26 greg.
7.00 + Aleksandra Samborskiego.
18.00 Nowenna do MBNP
CZWATEK 27.02.2014
7.00 + Stanisława Szczepańskiego w 27 greg.
7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Elżbiety.
18.00 + Józefa Marcinkiewicza w 1 r. śm.
PIĄTK 28.02.2014
7.00 + Stanisława Szczepańskiego w 28 greg.
7.00 + Wiktorię i Stanisława Nowińskich i zm. z rodziny.
18.00 + Danutę i Jana Granuszewskich, Władysława, Mieczysława i Waldemara Tobolczyk oraz zm. z rodziny.
SOBOTA 01.03.2014
7.00 + Stanisława Szczepańskiego w 29 greg.
7.00 + Stanisława Skrockiego w 1 r. śm.
18.00 + Wiesława Bartosiewicza w 16 r. śm i Józefa Drzazgowskiego
NIEDZIELA 02.03.2014
7.00 Int. Żywego Rózańca
8.30 + Stanisława Szczepańskiego w 30 greg.
10.00 + Mariana i Jadwigę Dutkiewicz, zm. z rodz. Majewskich i Nerć.
11.30 + Jerzego Rakowskiego w 20 r. śm.
13.00 W int. parafian
18.00 + Jerzego Serwatka w 8 r. śm.

W tym tygodniu do wieczności odeszli:
+ Genowefa Brodowska
+ Tadeusz Kaczmarek
+ Michał Majewski
+ Andrzej Kurkowski
Wieczny odpoczynek …..

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA Bóg przez
swoje słowo zaprasza nas do relacji z Nim, jako swoich
umiłowanych synów i córki. Przebywa wśród nas, napełnia nas swoją łaską i daje nam moc do życia według
Jego standardów, które Jezus objawia w Ewangelii. Syn
Boży przyszedł, aby uczynić nas dziećmi Bożymi i nauczyć nas żyć na miarę pełni człowieczeństwa. On chce
nas przemienić i upodobnić do Boga. Uczy nas przebaczać, nie chować urazy, daje nam moc do miłowania
bliźniego. Pozwólmy, by dziś przeniknął i odnowił nasze
życie.

Moi drodzy, Bogurodzica jest najstarszym pomnikiem polskiej literatury. Historia literatury
pozwala nam ustalić
najstarsze zapisy tej
wspaniałej pieśniorędzia na wiek XV.
Mówię: pieśni-orędzia,
poniważ ,,Bogurodzica”
jest nie tylko pieśnią.
Jest równocześnie wyznaniem wiary, jest
polskim symbolem,
polskim Credo, jest
katechezą, jest nawet dokumentem chrześcijańskiego
wychowania. Główne prawdy wiary i zasady moralności
weszły w nią. Nie jest tylko zabytkiem. Jest dokumentem życia. Jakub Wujek, który pochodził z wielkopolskiego Wągrowca, najstarszy polski biblista, tłumacz
Pisma Świętego, nazywał ją ,,katechizmem polskim”.
Śpiewamy ją zawsze z głębokim przejęciem, z uniesieniem, pamiętając, że śpiewano ją w momentach uroczystych i decydujących. A czytamy ją z wielkim wzruszeniem. Trudno czytać inaczej te prastare wersety, jeśli się
pomyśli, że wychowywały się na nich pokolenia naszych praojców. Bogurodzica jest nie tylko zabytkiem
kultury. Ona dała kulturze polskiej podstawowy, pierwotny zrąb. Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem
człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy — i człowiek przez nią tworzy siebie.
Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli,
woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we
wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi.
Powstaje ona na służbie wspólnego dobra — i staje się
podstawowym dobrem ludzkich wspólnot. Kultura jest
przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura
polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe
Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród.

Tekst do przemyśleń
Wielu współczesnych ludzi egzystuje moralnie piętro niżej od starotestamentalnego „oko za oko". Gdy ktoś wybije
im oko, są gotowi urwać mu głowę. Jeśli wejdziemy do pierwszego lepszego gimnazjum, możemy się przekonać,
że wystarczy być rudym, grubym albo mieć odstające uszy, by narazić się na podbite oko, wyśmianie, odtrącenie.
Albo można przespacerować się korytarzami uznanych firm, by być świadkiem powszechnego mobbingu, zazwyczaj nieumotywowanego niczym innym jak tylko zazdrością lub żądzą. We współczesnej dżungli industrialnej
rządzi prawo: „wydłub dwoje oczu, by nie zdążył ci oddać". Niemała liczba ludzi funkcjonuje jeszcze bardziej
skrajnie niepokojąco, choć ich postawy są zaprzeczeniem zemsty. Skrzywdzeni nie tylko się nie bronią i nie mszczą, ale sami się obwiniają o ciosy zadane przez innych. Przemoc seksualna albo wulgarne przezwiska są w stanie
wycisnąć w ludzkim przekonaniu piętno nieistniejącej winy. Ludzie z tej grupy nie są nawet na poziomie zasady
„oko za oko", gdyż przyjmują względem siebie samych takie podejście, jakie mieli ich krzywdziciele. Trawestując
zasadę „oko za oko", powiedziałbym, że po wybiciu im przez kogoś oka, sami wybijają sobie drugie, pozostając
ślepi na fundamentalną sprawiedliwość. Udziela się im pogarda krzywdziciela i zaczynają do siebie czuć odrazę.
Ale prawda jest inna. Ten, który dopuszcza się krzywdy, jest w fatalnym położeniu, ponieważ tak naprawdę to on
jest ofiarą własnego czynu. Odraza, wzgarda, nienawiść, wściekłość, poniżenie, wstyd, skalanie, dręczące wyrzuty
sumienia są jego własnością. Nie jest hańbą być zranionym, lecz raniącym. Gwałt, pobicie, wyzwiska potrafią
zachwiać człowiekiem aż do utraty sprawiedliwej oceny wydarzenia. Coraz częściej niestety spotykam osoby,
które wstydzą się i czują się winne albo pozbawione godności za to, czego nie uczyniły, ale czego dopuścili się na
nich inni. Zasada „oko za oko" nie jest zasadą zemsty, lecz słusznej obrony, i miała ona na celu ograniczenie wendety, czyli zwiększającej się lawiny przemocy. Zemsta lub odwet szuka nie tylko odegrania się na przeciwniku, ale
nawet spowodowania większego bólu. Zasada „oko za oko" miała odstraszać innych od podobnych zachowań,
była więc w jakimś sensie ostrzeżeniem społecznym. Jezus wyznacza poziom, na który jeszcze do dziś mogą sobie
pozwolić nieliczni: temu, kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw i drugi! Żeby uderzyć kogoś w prawy policzek, trzeba użyć lewej ręki, czyli z reguły słabszej. Nadstawiając lewy policzek, decydujemy się na cios silniejszy
wymierzony prawą ręką. Nikt bez doświadczenia miłości Chrystusa nie potrafiłby aż tak potężnie narażać na doświadczenie własnej miłości. Miłość nieprzyjaciół nie jest efektem ewolucji uczuciowej, jest darem z góry.
Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż granice polityczne. Wiadomo, że naród polski przeszedł przez ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą sto lat —
a mimo to pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę. Więcej
jeszcze. Moi kochani: wiemy, że w okresie najtragiczniejszym, w okresie rozbiorów, naród polski tę swoją kulturę
ogromnie jeszcze ubogacił i pogłębił, bo tylko tworząc kulturę, można ją zachować. Kultura polska od początku
nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem, świadczącym o tej
kulturze, jest Bogurodzica. Chrzest, który w ciągu całego millenium przyjmowały pokolenia naszych rodaków, nie
tylko wprowadzał ich w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, nie tylko czynił dziećmi Bożymi przez
łaskę, ale znajdował stale bogaty rezonans w dziejach myśli, w twórczości artystycznej, w poezji, muzyce, dramacie, plastyce, malarstwie i rzeźbie. I tak jest do dzisiaj. Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem twórczości polskich artystów. Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień mających swoje źródło
w Ewangelii. To przyczynia się zarazem do gruntownie humanistycznego charakteru tej kultury — to czyni ją tak
głęboko, tak autentycznie ludzką, ,,...albowiem — jak pisze Mickiewicz w Księgach pielgrzymstwa polskiego —
cywilizacja, prawdziwie godna człowieka, musi być chrześcijańska”. W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się
dusza narodu. Żyją w nich jego dzieje. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie
dlatego też umie stawiać wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w
swoją godność i siebie samego wychować.
(Jan Paweł II - przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 czerwca 1979)

Kącik dla dzieci
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie
się za tych, którzy was prześladują;
tak będziecie synami Ojca waszego,
który jest w niebie.
Czemu Bóg każe kochać nieprzyjaciół?
Bo On ich kocha.

