OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Dzisiejsza niedziela Zesłania Ducha Świętego, kończy czas
paschalny. Kończy się także czas spowiedzi wielkanocnej.

Wiadomości Parafialne

2. Jutro Święto Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła. Msze
św. o godz. 7.00 i 18.00.

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

3. We wtorek – 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie
zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie.

PIERWSZE CZYTANIE

4. W środę – 27 maja, o godz.18, przybędzie do naszej parafii
Ks. Abp., aby udzielić młodzieży Sakramentu Bierzmowania. MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA
W związku z tym w środę - nie będzie nowenny do M.B.
Nieustającej Pomocy.
ŚWIĘTY MICHALE ARCHA5. W czwartek – 28 maja przeżywać będziemy święto Jezusa
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Msze św.
o godz. 7.00 i 18.00.
6. W przyszłą niedzielę – 31 maja, wyznaczone osoby z Koła
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej będą zbierały przed
Kościołem fundusze na cele statutowe.

7. Zwracamy się z prośbą o przynoszenie płatków kwiatów
do sypania w czasie procesji Bożego Ciała.

NIELE 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

8. W niedzielę – 31 maja ulicami Warszawy przejdzie Marsz
dla Życia i Rodziny. Początek Marszu o godz. 12.00 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu.
Marsz zakończy się piknikiem rodzinnym i koncertem zespołu „Soudarion” w Parku Kazimierzowskim. Zapraszamy
wszystkich do włączenia się w tę radosną manifestację przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla ludzkiego
życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

9. W dniach 30 i 31 maja w Nowodworskim Centrum
Medycznym odbędą się bezpłatne badania dla mieszkańców
powiatu nowodworskiego – szczegóły na plakacie na
zewnątrz, w gablocie.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy
nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali
się wszyscy razem na tym samym miejscu.
Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie
gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom,
w którym przebywali. Ukazały się im też
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły,
i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy
zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im
Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy
w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich
narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał
ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo
każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu
mówili: "Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc
każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici,
i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii,
Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko
Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz
prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach
wielkie dzieła Boże".
Oto słowo Boże.
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Ref: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

24 maja 2015r.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła
Apostoła do Koryntian. Bracia: Nikt nie
może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus". Różne są dary
łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są
wreszcie działania, lecz ten sam Bóg,
sprawca wszystkiego we wszystkich.
Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało,
choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem.
Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu
zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali
napojeni jednym Duchem..
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według św. Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie
przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus,
stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój
wam!" A to powiedziawszy, pokazał im
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do
nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam". Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie
Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje mszalne
NIEDZIELA 24. 05. 2015
7.00 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza,
Jerzego i Edwarda Rakowskich.
7.00 + Hannę Pieciak w 15 r. śm.
8.30 + Ewę i Jana Piekut oraz Józefa Kowalskiego.
10.00 + Mariannę, Lucjana i Mariana Bułka
i Andrzeja Drwędzkiego.
11.30 + Janinę w 11 r. śm. z rodz. Sokolnickich, Zawadzkich, Rykaczewskich, Jadwigę
i Sylwestra Krzyżańskich, Czesława Petrykowskiego, Stefana Bacę, Janinę, Henryka,
Mariana i zm. z rodz. Marków.
13.00 ZA PARAFIAN.
18.00 + Zygmunta Godzwa w 10 r. śm.
PONIEDZIAŁEK 25. 05. 2015
7.00 + Andrzeja i Ryszarda Ciepielewskich.
7.00 + Hannę Tobolczyk.
7.00 +
18.00 + Zdzisława w 18 rocz. Janinę, Władysława i Andrzeja Rydel, Franciszka, Stanisławę i Kazimierza Prusaczyk.
18.00 + Jerzego Kulesza p. p.
WTOREK 26. 05. 2015
7.00 + Teresę Kurzyńską.
7.00 + Wiktora Prysińskiego 1 greg.
7.00 + Alinę i Kazimierza Wardak.
18.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich.
18.00 + Dariusza Składanka i Antoniego
Gajewskiego.
18.00 O Boże błog. i łaski dla Agaty Piekut i Oli Jastrzębskiej w 25 r. urodzin.

ŚRODA 27. 05. 2015
7.00 + Jana Weiss oraz o szczęśliwą operację na sercu dla Elżbiety.
7.00 + Wiktora Prysińskiego 2 greg.
7.00 + Mariannę i Aleksandra Frączkowskich i c. rodzinę oraz Józefa Cytryniak.
7.00 + Janinę Pękul.
18.00 BIERZMOWANIE

Intencje mszalne c. d.
CZWATEK 28. 05. 2015
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w rocznicę święceń kapłańskich.
7.00 + Wiktora Prysińskiego 3 greg.
7.00 + Juliannę w 33 r. śm. i Franciszka w 51
r. śm. Rychter i zm. z rodziny.
18.00 + Zofię Magier i zm. z rodziny.
PIĄTEK 29. 05. 2015
7.00 + Krystynę Dąbrowską p.p.
7.00 + Elżbietę Chodzińską.
7.00 + Zofię, Kazimierza i Janusza Fronczak,
Marka Rytel, Marię i Wacława Wojda.
18.00 + Czesława Domańskiego w 5 r. śm.,
zm. rodziców Domańskich, Helenę i Henryka
Gruda.
18.00 + Wiktora Prysińskiego 4 greg.
18.00 + Janusza – Alojzego Wojciechowskiego w 5 r.śm.
SOBOTA 30. 05. 2015
7.00 + Władysława, Walentynę i Marka
Zwieszchowskich.
7.00 + Wiktora Prysińskiego 5 greg.
7.00 + Ryszarda Nesner.
18.00 + Janinę, Aleksandrę, Franciszka i
Mirosława Nerc, Genowefę Wodarek.
18.00 + Jana i Kazimierę Rzemieniewskich.
NIEDZIELA 31. 05. 2015
7.00 + Wiktora Prysińskiego 6 greg.
7.00 + Bogdana Przybysza w 4 r. śm.
8.30 + Krystynę, Michała, Weronikę i Stefana Gawryłowicz, Balbinę i Eustachego Wiśniewskich.
10.00 + O Boże błog. dla Zgromadzenia
Sióstr św. Katarzyny.
11.30 + Feliksę i Tadeusza Stachurskich.
13.00 ZA PARAFIAN.
18.00 + Zofię i Bronisława Rudnickich.
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Józef Kowalczyk
Wieczny odpoczynek…

24 MAJA. NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA WSPOMOŻYCIELKA WIERNYCH.
Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa. Tytuł ten
zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie
potrzeby i troski. Pierwszym, który w historii Kościoła użył słowa "Wspomożycielka", jest św.
Efrem. Pisze on wprost, że "Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników
i nieszczęśliwych". W tym samym czasie Wspomożycielką rodzaju ludzkiego nazywa Maryję
św. Grzegorz z Nazjanzu, kiedy pisze, że jest Ona "nieustanną i potężną Wspomożycielką".
Z treści pism doktorów Kościoła wynika, że przez słowo "Wspomożycielka" rozumieli oni
wszelkie formy pomocy, jakich Matka Boża nam udziela i udzielić może. Gdy 7 października
1571 r. oręż chrześcijański odniósł decydujące zwycięstwo nad flotą turecką, papież św. Pius V
na pamiątkę tego zwycięstwa, włączył do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie "Wspomożenie
wiernych, módl się za nami". 12 września 1683 r. król Jan III Sobieski rozgromił pod Wiedniem Turków. Jako
podziękowanie Matce Bożej za to zwycięstwo papież bł. Innocenty XI zatwierdził w Monachium, bractwo Matki
Bożej Wspomożycielki Wiernych, rychło podniesione do rangi arcybractwa. W roku 1816 tytuł Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych wszedł do liturgii Kościoła, gdy papież Pius VII ustanowił święto na dzień 24 maja jako
podziękowanie Maryi za to, że właśnie tego dnia został uwolniony z niewoli Napoleona. Wielu świętych miało
szczególne nabożeństwo do Wspomożycielki Wiernych. Jej słynny wizerunek w Turynie został namalowany na
zamówienie św. Jana Bosko, który oprócz salezjanów założył także zgromadzenie sióstr Córek Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych. Wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki był salezjanin, prymas Polski, kardynał August Hlond. Nie mniej żarliwym apostołem Maryi Wspomożycielki był jego następca, kardynał Stefan
Wyszyński. 5 września 1958 roku dzięki jego staraniom Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej prośbę
o wprowadzenie święta Maryi Wspomożycielki Wiernych w liturgicznym kalendarzu polskim.
26 MAJA. ŚWIĘTY FILIP NEREUSZ, PREZBITER.
Filip urodził się we Florencji 21 lipca 1515 r. Był bardzo pociągający w swojej zewnętrznej
postaci, jak też w obejściu. Wyróżniał się poczuciem humoru i talentem jednania sobie ludzi.
Duchowo kształtowali go dominikanie. Po przedwczesnej śmierci matki i starszego brata, Filip
mając 17 lat udał się do swojego stryja pod Monte Cassino, by wyręczyć go w zawodzie kupca. Odwiedzał wówczas często opactwo benedyktynów. Przyjął za dewizę zawołanie: Nihil
amori Christi praeponere. Wkrótce zrezygnował z pomyślnej dla siebie okazji zdobycia zawodu i majątku, a kroki skierował do Rzymu, gdzie miał pozostać do końca swego życia. Rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne. Prowadził życie modlitwy i umartwienia. Założył towarzystwo religijne pod nazwą "Bractwa Trójcy Świętej" do obsługi pielgrzymów i chorych.
Momentem przełomowym w jego życiu był rok 1551, kiedy to przyjął święcenia kapłańskie.
Zamieszkał w konwikcie św. Hieronima w centrum Rzymu. Tu dojrzało dzieło jego apostolskiego serca, Oratorium. Było ono otwarte dla wszystkich ludzi dobrej woli. Z czasem zebrała się wokół niego pewna liczba uczniów,
którzy chcieli być bliżej Chrystusa. Na placach bawił się z dziećmi, by je potem gromadami prowadzić do kościoła. Był to dotąd zupełnie nieznany styl apostołowania i prowadzenia duszpasterstwa. Do Oratorium spieszyła również cała elita duchowa Rzymu. Tu właśnie rodziły się plany wielu reform. Ta swoboda pozostała do dzisiaj cechą
charakterystyczną Oratorianów. Nereusz umiał swych duchowych synów zainteresować nie tylko sprawami religijnymi i duchowymi, ale także nauką i kulturą. W jego domu odbywały się więc koncerty muzyczne, prelekcje
o sztuce, archeologii i historii. Regułę dla nowego zgromadzenia napisał w roku 1583, na podstawie wielu lat
doświadczenia i praktyki. Nadawała ona poszczególnym kapłanom dużo swobody (każdy dom jest do dziś niezależny). Dopiero od roku 1942 Stolica Apostolska połączyła wszystkie placówki w jeden, wspólny, ale bardzo
luźny organizm. Wkrótce pojawili się przeciwnicy jego poczynań. Doszło do tego, że surowy papież Paweł IV
zakazał mu na pewien czas działalności. Kuria Rzymska odebrała mu nawet prawo do spowiadania, co równało się
karze suspensy. Kolejni papieże obdarzyli go jednak ponownie zrozumieniem i odwołali ten zakaz. Filip Neri był
doradcą papieży i kierownikiem duchowym wielu dostojników. Był jednym z najbardziej wesołych świętych.
Zmarł wyczerpany pracą na rękach swych duchowych synów 26 maja 1595 r. w noc święta Bożego Ciała.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

