OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Pragniemy złożyć wam nasze życzenia:
Niech Tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa
Chrystusa przenikną całe nasze życie, umacniając w ten sposób nasze świadectwo wiary i miłości, rozświetlając każdy dzień naszego życia. Byście
doświadczyli pokoju i radości, potrzebnych łask w pokonywaniu codziennych trudności życia.
2. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się
w przygotowanie Triduum Paschalnego. Dziękujemy s. Scholastyce, służbie
liturgicznej, asyście procesyjnej, bielankom. Dziękujemy skautom, policji, za
zabezpieczenie trasy naszej procesji, p. Organiście, chórowi „Soli Deo”.
Dziękujemy wszystkim za wszystko. Niech nasz Pan wynagrodzi wszelki
podjęty trud dla Jego chwały.
3.W poniedziałek wielkanocny – Msze św. wg. porządku niedzielnego. Ofiary składane tego dnia na tace przeznaczone będą na K.U.L.
4. Z okazji świąt za naszym pośrednictwem życzenia do wszystkich parafian
kierują:
Siostry Przełożona Generalna i Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny
Rektor i przełożeni, alumni Seminarium Duchownego naszej Diecezji
Burmistrz i przewodniczący Rady Miasta
Dyrektorzy ,nauczyciele i pracownicy szkół;
Gimnazjum im. Jana Pawła II
Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego
Zespołu Szkól nr. 2
Zespół Szkół Zawodowych nr. 1
Dyrektor, nauczyciele, pracownicy, uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 5
Wspólnota Niepełnosprawnych
Zespół Placówek Edukacyjnych
Dyrekcja i pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Dyrektor i pracownicy Nowodworskiego Ośrodka Kultury
Zarząd i pracownicy Banku spółdzielczego
Nowodworskie Stowarzyszenie „Amazonek”
Dyrektor i pracownicy Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Kierownictwo, pracownicy i dzieci z Ogniska oraz młodzież z warsztatów
Terapii Zajęciowej
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Dążność”
Zarząd Osiedla nr. 5
Zarząd Rejonowy polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Maz.
Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Partyzantów
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału
w Nowym Dworze Maz.
Rektor Seminarium Misyjnego w Warszawie
ASO i sprzedaż samochodów p.Andrzej Duch
Za przesłane życzenia świąteczne składamy serdeczne podziękowania
5. Przeżywamy nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Modlitwy
nowennowe odmawiamy do soboty włącznie po Mszy św. wieczornej
6. W piątek z racji Oktawy Wielkanocy można spożywać pokarmy mięsne.
7. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I sobotę od
godz.9.00 kapłani udadzą się z posługą sakramentalną do osób starszych
i chorych
8. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Święto Miłosierdzia Bożego.
Tym samym rozpocznie się tydzień miłosierdzia, a ofiary składane na tacę
tego dnia przeznaczone będą na dzieła miłosierdzia w naszej Diecezji. Zapraszamy na godz. 15.00 w tym dniu na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył
do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił
w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej
Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił
Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg
namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był
z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając
wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na
drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił
Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym
uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim
jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. On nam
rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg
ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy
prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
1 Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
2 Niech dom Izraela głosi: *
«Jego łaska na wieki».
16 Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
17 Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.
22 Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
23 Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa
Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do
tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście
bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem
w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy
i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Albo
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła
do Koryntian. Bracia: Czyż nie wiecie, że odrobina
kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary
kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież
przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony
w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy
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święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości
i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości
i prawdy.
Oto słowo Boże.
SEKWENCJA WIELKANOCNA
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci,
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował
Mu imię ponad wszelkie imię.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Pierwszego
dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc
i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia,
którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana
z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.
Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził
Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do
środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za
nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna
oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie
razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym
miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi
uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które
mówi, że On ma powstać z martwych.
Oto słowo Pańskie.
Por. http://www.brewiarz.pl/

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne

NIEDZIELA 27. 03. 2016
6.00 W int. parafian.
10.00 + Eugeniusza Peplińskiego, Piotra Bieleckiego.
11.30 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza, Barbarę, Jerzego i Edwarda Rakowskich.
13.00 W int. dzieci i rodziców – chrzty.
18.00 + Stanisławę, Józefa i Romana
Bereda.
PONIEDZIAŁEK 28. 03. 2016
7.00 + Hannę Tobolczyk.
8.30 + Danutę i Jana Granoszewkich,
Władysława, Mieczysławę, Waldemara
Tobolczyk i zm. z rodz.
10.00 + Edwarda Kowalczyka w 4 r.
śm., Wandę i Romana Pigłowskich.
11.30 + Mariana Dymerskiego w 7 r.
śm.
13.00 + Halinę i Mieczysława Wiśniewskich i zm. z rodz.
18.00 + Bronisławę, Aleksandra, Stanisława i Tadeusza Dębskich.
WTOREK 29. 03. 2016
7.00 + Wiktora i Aleksandrę Łabęda.
7.00 + Marię Jaworską w 7 r. śm.
7.00 + Jana Kowalczyka.
18.00 + Teodora Franiewskiego w 6 r.
śm.
18.00 + Anielę Maciątek.
ŚRODA 30. 03. 2016
7.00 + Jana Kręcickiego. w 17 r. śm.
7.00 + Zofię Podlaską w 20 r. śm..
18.00 Nowenna do MBNP.
18.00 + Stanisława Magier, Alinę
i Władysława Gromadka.
18.00 + Krystynę Woźniak.

Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

CZWARTEK 31. 03. 2016
7.00 + Marię Lewandowską w 2 r. śm.
18.00 + Edwarda Hrechorowicza w 1 r.
śm.
PIĄTEK 01. 04. 2016
7.00 + Marka Cichockiego 1 greg.
7.00 + Janinę, Stanisława, Franciszka,
Dominika Marczewskich i zm. z rodziny.
18.00 + Aleksandrę Balcerzak w 22 r.
śm., Wandę, Wacława Żbikowskich,
Eugeniusza Lipińskiego.
SOBOTA 02. 04. 2016
7.00 + Wacławę Wiernicką i zm. z rodziny.
7.00 + Jerzego Kobylińskiego w 3 r. śm.
i Emilię Osik w 6 r. śm.
18.00 + Marka Cichockiego 2 greg.
18.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze
błog. Boże i potrzebne łaski dla Adrianny i Marka z okazji 4 r. ślubu.
NIEDZIELA 03. 04. 2016
7.00 W int. żywego różańca.
7.00 + Ryszarda Samborskiego.
8.30
10.00 W int. Amazonek.
11.30 + Marka Cichockiego 3 greg.
13.00 + W int. Parafian.
18.00 + Ryszarda Domżała 24 r. śm.

W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
Śp. Bożena Widmańska
Śp. Anna Kosmowska
Śp. Krystyna Boroń
Śp. Krystyna Woźniak
Wieczny odpoczynek…

Jeśli nowenna jest odmawiana przed świętem Miłosierdzia, to należy w każdym dniu dołączyć
Koronkę do Miłosierdzia Bożego, bo nowenny z Koronki pragnie Pan Jezus jako przygotowania
do tego święta. O tej nowennie powiedział: W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask (Dz.
796). Jeśli z ufnością będziemy ją odmawiać, to możemy otrzymać łaski z tytułu ufności, ponieważ konkretna obietnica z nią związana dotyczyła tylko samej Siostry Faustyny. Pragnę – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny – abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju
Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy
życia, a szczególnie godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną
grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego (…). W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę
Moją o łaski dla tych dusz. Jej tekst pochodzi z Dzienniczka św. S. Faustyny (Dz. 57):
"...Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą mi kazał Jezus napisać i odprawiać przed świętem
Miłosierdzia… rozpoczyna się w Wielki Piątek …”
- Dzień pierwszy: Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich gr zeszników, i zanur zaj ją
w morzu miłosierdzia mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jaki mnie pogrąża utrata dusz. (1210)
- Dzień drugi: Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanur z je w niezgłębionym miłosierdziu
moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie
moje. (1212)
- Dzień trzeci: Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wier ne, i zanur z je w mor zu miłosier dzia mojego; dusze te pocieszyły mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza. (1214)
- Dzień czwarty: Dziś sprowadź mi pogan i tych, któr zy mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w gorzkiej
swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła serce moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego. (1216)
- Dzień piąty: Dziś spr owadź mi dusze her etyków i odszczepieńców, i zanur z ich w mor zu miłosier dzia mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest kościół mój. Kiedy wracają do jedności z kościołem, goją
się rany moje i tym sposobem ulżą mi męki. (1218)
- Dzień szósty: Dziś spr owadź mi dusze ciche i pokor ne, i dusze małych dzieci, i zanur z je w miłosier dziu
moim. Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego, one krzepiły mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je
jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją
jest przyjąć zdolna tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem. (1220)
- Dzień siódmy: Dziś spr owadź mi dusze, któr e szczególnie czczą i wysławiają miłosier dzie moje, i zanurz je
w miłosierdziu moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha mojego. One są
żywym odbiciem mojego litościwego serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna
nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie. (1224)
- Dzień ósmy: Dziś sprowadź mi dusze, któr e są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w pr zepaści miłosier dzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie
umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w Twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego
Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie...O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości. (1226)
- Dzień dziewiąty: Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosier dzia mojego. Dusze te
najboleśniej ranią serce moje. Największej odrazy doznała dusza moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były
powodem, iż wypowiedziałem; Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. - Dla nich jest ostateczna
deska ratunku uciec się do miłosierdzia mojego. (1228)
Por.: https://www.faustyna.pl/zmbm/nowenna-do-milosierdzia-bozego/
http://www.milosierdzieboze.pl/nowenna2.php?text=77

