OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:
- Droga Krzyżowa w piątki - dla dzieci o godz. 17.15,
dla młodzieży i dorosłych po wieczornej Mszy św.
Wyjątkowo ze względu na rekolekcje, w ten piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie odprawione
TYLKO o godz. 17.15
2. Na rozważanie Męki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali zapraszamy w niedziele Wielkiego Postu
o godz. 17.15.
3. Od jutra rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne:
- w poniedziałek, wtorek i środę (29luty, 1 i 2 marca) MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA
dzieci i młodzież.
Spotkania rekolekcyjne o godz. 8.00, 9.30, 10.00, ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE BROŃ NAS W WALCE,
11.30, 12.30.
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
- w czwartek, piątek i sobotę (3, 4 i 5 marca) dorośli.
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
Msze św. z naukami
BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH
rekolekcyjnymi o godz. 7.00, 10.00, 18.00 i 19.30. Spo- GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
wiedź rano w czasie Mszy św. o godz. 7.00, potem od POKORNIE PROSIMY A TY,
KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIEgodz. 9.30 i po południu od godz. 17.30.
SKIEGO, SZATANA I INNE
Ofiary składane na tacę w sobotę w czasie rekolekcji ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUbędą przeznaczone na potrzeby zakonu, w którym pra- BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOcuje Ks. Rekolekcjonista (Michalici).
4. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesią- ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN
ca. W związku z rekolekcjami do chorych i starszych
osób, kapłani udadzą się w przyszłą sobotę (12 marca).
5. W tym tygodniu zakończyliśmy prace związane
z położeniem nowego chodnika od strony ul. Paderewskiego, oraz założono nową furtkę i 2 przęsła ogrodzenia. Zdemontowano również murek ze starymi tablicami ogłoszeń, zamówiono również nowe tablice ogłosze- Parafia p.w. św. Michała
niowe z aluminium, które będą wisieć na murze naprze- Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ciw wejścia do kościoła.
ul. Warszawska 1a
Wymieniono także stary, główny przewód elektryczny- tel. 022/775 23 32
e-mail:
zasilający latarnie przy kościele.
kancelaria@ndmswmichal.pl
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt. (bez czw.): 10-12
można w zakrystii.
16-17:30

KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

Wiadomości Parafialne
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz pasł owce teścia
swego Jetry, kapłana Madianitów; zawiódł pewnego
razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej
Horeb. Wtedy ukazał mu się anioł Pana w płomieniu
ognia w środku krzewu. Mojżesz widział, jak krzew
płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Rzekł wtedy
Mojżesz: «Zbliżę się, aby ujrzeć lepiej to niezwykłe
zjawisko, dlaczego krzew się nie spala». Gdy zaś Pan
ujrzał, że Mojżesz się zbliżał, aby lepiej mógł ujrzeć,
zawołał doń Bóg: «Mojżeszu, Mojżeszu!». On zaś
odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu: «Nie zbliżaj
się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym
stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan:
«Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił
twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga. Pan mówił:
«Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców,
znam tedy dobrze jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby
go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej
ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która
opływa w mleko i miód». Mojżesz zaś rzekł Bogu:
«Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: „Bóg ojców
naszych posłał mię do was”. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?».
Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Ja jestem, który
jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: „Ja
jestem posłał mię do was”». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz synom Izraela: Pan, Bóg ojców
waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba
przysłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to
jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

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
i obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Dzieła Pana są sprawiedliwe,
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
swoje dzieła synom Izraela.
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

28 luty 2016r.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian. Nie chciałbym, bracia, żebyście nie
wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku
i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm
duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus.
Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg;
polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko,
by mogło posłużyć za przykład dla nas, iżbyśmy nie
byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni
przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane
zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres
czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi,
baczy, aby nie upadł.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja

Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest Królestwo niebieskie.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym
czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie
zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na
których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było
większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie
nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek
miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy;
przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.
Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd
przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym,
a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten
rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może
wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”».
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 28. 02. 2016
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 15 greg.
7.00 + Jacka Ostapowskiego w 1 r. śm.
8.30 + Karola Affek 29 greg.
10.00 + Irenę Jaranowską w 9 r. śm.
11.30 + Wiesława Olszewskiego w 9 r. śm.,
Eleonorę i Franciszka Ciesielskich i Tadeusza Gwiazda.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Stanisława Skrockiego w 3 r. śm.
PONIEDZIAŁEK 29. 02. 2016
7.00 + Karola Affek w 30 greg.
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 16 greg.
7.00 + Piotra Bieleckiego.
18.00 O zdrowie i Boże błog. dla Katarzyny
Szulc z okazji urodzin.
18.00 + Tadeusza Bułka p.p.
18.00 + Weronikę Gajek.
WTOREK 01. 03. 2016
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 17 greg.
7.00 + Halinę Miklewicz p.p.
7.00 + Jana - Macieja Wójcika.
18.00 + Józefa Serwatka w 10 r. śm.
18.00 + Łucję i Stefana Kuczyńskich, Anielę i Józefa Zamek, Irenę i Edwarda Bryła,
Janinę i Ignacego Wójcik i Annę Śliwińską.
ŚRODA 02. 03. 2016
7.00 + Mieczysława w 8 r. śm., Władysławę
i Leona Spodek, Waldemara Tobolczyk,
Wiktorię i Jana Cegiełka, Zofię i Franciszka
Lewandowskich.
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 18 greg.
7.00 + Reginę Golejewską p.p.
8.00 + Remigiusza Pieczonka p.p.
11.00 + Władysławę Borowiec.
12.30 + Kazimierę i Józefa Sokół.
18.00 NOWENNA DO MBNP
CZWARTEK 03. 03. 2016
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 19 greg.
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego, Hannę
i Michała Kamińskich.
7.00 + Konrada Szemplińskiego w 1 r. śm.
10.00 + Zdzisława i Ryszarda Stankowskich oraz zm. z rodz. Rudnickich i Stankowskich.

4 marca. Święty Jan Antoni Farina, biskup.

CZWARTEK 03. 03. 2016 c. d.
18.00 + Aleksandra Kozłowskiego.
19.30 + Kazimierę, Kazimierza i Hieronima
Czajka oraz Marka Cichockiego.
PIĄTEK 04. 03. 2016
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 20 greg.
7.00 + Kazimierza, Zofię i Janusza Frączak,
Marka Rytel, Marię i Wacława Wojda.
7.00 + Kazimierza Stafińskiego w r. śm.
i zm. z rodz.
10.00 + Helenę, Bolesława, Jerzego i Mariana Rdzewskich.
18.00 + Kazimierę Rzemieniewską.
19.30 + Waldemara w 6 r. śm. i Bolesława
Kieszkowskich, Janinę i Kazimierza Borkowskich.
SOBOTA 05. 03. 2016
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego 21 greg.
7.00 +Jerzego Rakowskiego w 22 r. śm.
7.00 + Kazimierza Szymczaka, Kazimierę,
Józefa, Danielę, Benedykta i Krystyna (m)
Tartas.
10.00 + Jadwigę, Władysława i Józefa Winniak oraz Adama Biegaj.
18.00 + Edwarda w 2 r. śm., Zofię, Stefana
i Janusza Śmigrodzkich.
19.30 .
NIEDZIELA 06. 03. 2016
7.00 + W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA.
7.00 + W pewnej intencji
8.30 + Ryszarda Możdżyńskiego 22 greg.
10.00
11.30 + Stanisława Gac w 1 r. śm.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Władysławę, Franciszka i Jacka Capiga i zm. z rodziny Zakrzwskich i Capigów.

W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
Śp. Helena Witkowska
Śp. Grażyna Pazik
Śp. Zenon Brenda
Wieczny odpoczynek…

Jan Antoni Farina urodził się w Gambellarze 11 stycznia 1803 r. jako
drugi spośród pięciu braci. Jego rodziców wyróżniała głęboka wiara. Po
przedwczesnej śmierci ojca Jan zamieszkał wraz z matką i rodzeństwem
u wuja-księdza, który zadbał o jego formację duchową.
Mając 15 lat, wstąpił do seminarium diecezjalnego w Vincenzy. Spośród innych kleryków wyróżniał się dobrocią duszy i szczególnymi zdolnościami. Gdy miał 21 lat i był sam jeszcze studentem teologii, został
wyznaczony do nauczania w seminarium. 14 stycznia 1827 r. przyjął święcenia kapłańskie.
W pierwszych latach posługi kapłańskiej pełnił różne obowiązki: przez 18 lat był wykładowcą w seminarium, przez 10 lat - wikariuszem w parafii św. Piotra w Vicenzy, członkiem instytucji kulturalnych, kościelnych i charytatywnych oraz dyrektorem publicznej
szkoły podstawowej i średniej. W 1831 r. dał początek pierwszej żeńskiej szkole ludowej
w mieście, a pięć lat później założył zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córek
Najświętszych Serc. Chciał, by jego siostry poświęciły się pracy dla dziewcząt z dobrych
rodzin, głuchoniemych i niewidomych; skierował je do opieki nad chorymi, starszymi,
w szpitalach i przytułkach.
W 1850 r. otrzymał nominację na biskupa Trevizo, a w dniu 19 stycznia 1851 r. przyjął
sakrę biskupią. W diecezji rozwinął wieloraką działalność apostolską: rozpoczął wizytację
parafii, zorganizował we wszystkich parafiach stowarzyszenia pomocy materialnej i duchowej ubogim. Nazwany był Biskupem Ubogich. Troszczył się o odnowę moralną wiernych,
zajmował się formacją intelektualną i duchową duchowieństwa i wiernych, nauką i katechizacją młodzieży. Przez wiele lat jego biskupstwo w Trevizo było niepokojone przez kwestie
prawne związane z kapitułą katedralną, które powodowały głębokie cierpienie i utrudniały
realizację jego programu duszpasterskiego, hamując wiele inicjatyw, aż do uniemożliwienia
przeprowadzenia synodu diecezjalnego.
W dniu 18 czerwca 1860 r. Jan Antoni został przeniesiony do Vincenzy, gdzie wprowadził w życie rozległy program odnowy i rozwinął imponującą działalność duszpasterską,
katechizację dzieci, reformę nauki i dyscypliny w seminarium. Zwołał synod diecezjalny,
który nie obradował w tej diecezji od 1689 r. Podczas wizyty duszpasterskiej docierał, niekiedy wiele kilometrów pieszo lub na mule, do małych miejscowości położonych w górach,
które nigdy nie gościły biskupa. Założył liczne grupy kapłańskie, aby pomagać starszym
i ubogim księżom, a także w celu głoszenia rekolekcji dla świeckich. Uczestniczył też między grudniem 1869 r. a czerwcem 1870 r. - w obradach Soboru Watykańskiego I. Należał do nurtu popierającego inicjatywę ogłoszenia dogmatu o nieomylności papieża.
Zmarł 4 marca 1886 r. po ciężkiej chorobie. Był troskliwym pasterzem, opiekunem ubogich, wrażliwym nauczycielem i wychowawcą. Do grona błogosławionych wprowadził
go św. Jan Paweł II w dniu 4 listopada 2001 r. Jego kanonizacji dokonał papież Franciszek
na placu św. Piotra w Rzymie 23 listopada 2014 r.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

