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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś przeżywamy Uroczystość Św.Piotra i Pawła.Ofiary zbierane dziś na tacę
przeznaczone są konserwację bazyliki Św.Piotra i działalność Stolicy Apostolskiej.
2. Nabożeństwo czerwcowe dzisiaj o godz.17.30,a jutro ostatnie nabożeństwo
czerwcowe po wieczornej Mszy św.
3. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca.
W I piątek Msza św.ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.7.00.
Spowiedź rano podczas Mszy św. i po południu od godz.17.30.
W I sobotę miesiąca Msza św.ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz.7.00.
4. Na okres wakacji zostaje zawieszone wydawanie naszej gazetki parafialnej.
5. Z ważnego powodu 3 osoby zrezygnowały z wyjazdu do Portugali i Hiszpani.
Są więc 3 miejcsa wolne.Osoby chętne zapraszamy Wszelkie informacje u Ks.
Proboszcza.
6. Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy życzymy udanego i bezpiecznego
wypoczynku.Pamiętajmy o codziennej modlitwie.Zadbajmy także o to,aby w
każdą niedzielę uczestniczyć we Mszy św.
INFORMACJE

WAKACYJNE

- w niedziele ( lipcu i sierpniu ) nie będzie Mszy św. o godz.13.00
- Kancelaria Parafialna w lipcu i sierpniu będzie czynna tylko po południu,
W godz.16.00 - 17.30.Kancelaria w czwartki i soboty jest NIECZYNNA.

Wiadomości Parafialne
Śśw Apostołów Piotra i Pawła
PIERWSZE CZYTANIE Dz 12, 1-11 Cudowne uwolnienie
Piotra z więzienia

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA

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

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ
NIEPOKALANEMU
SERCU MARYI
Matko Niepokalana, całą ufność
pokładamy w potędze Twojego Orędownictwa, w macierzyńskiej dobroci Twojego Niepokalanego Serca.
Posłuszni Twojej, składamy nasze
poświęcenie Twemu Niepokalanemu
Sercu. O Dobra Matko! Niech Serce
Twoje stoi na straży naszych serc,
niech jako wzór jaśnieje w naszych
rodzinach i parafiach. O Maryjo
broń czystych obyczajów, osłaniaj
młodzież i dzieci, pobudzaj rodziców
do ofiarności, dzieci do posłuszeństwa i karności. Ogniska rodzinne
niech płoną prawdziwą pobożnością i trwałą miłością. Sercu Twemu
polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym; strzeż ich
Maryjo i bądź gwiazdą przewodnią na drogach życia dla błądzących,
grzesznych, dla sierot i ubogich. Z miłości dla Twego serca chcemy
spełnić pragnienia Serca Jezusowego, żyć według przykazań Bożych,
według nauki Chrystusa i Kościoła. Będziemy często dusze oczyszczać z grzechów, zasilać ja chlebem życia. Pomóż nam o Maryjo,
Parafia p.w. św. Michała Arwykonać te postanowienia, przyjmij to poświęcenie nasze, wyproś
łaski konieczne do uświęcenia życia osobistego, rodzinnego i społecz- chanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
nego. Okaż się nam Matką i prowadź do Jezusa. Amen.

Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć

Aleksandra Biernacka panna z par tut oraz Mariusz Kościelniak kaw z par
NMP Matki Kościoła w Ostrówku
Paweł Łęgowski kaw z par tutejszej oraz Kamila Pająkowska panna z par tut

ul.
Warszawska 1a
tel.
022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl

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

Czytanie z Dziejów Apostolskich
W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A
były to dni Przaśników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu
i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy
każdy, zamierzając po Święcie Paschy wydać go ludowi.
Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za
niego nieustannie do Boga.
W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy
przed bramą strzegli więzienia.
Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi.
Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: «Wstań szybko!». Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. «Przepasz
się i włóż sandały!» – powiedział mu anioł.
A gdy to zrobił, rzekł do niego: «Narzuć płaszcz i chodź za
mną!».
Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni
anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie.
Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy,
prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od
niego.
Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: Teraz wiem na pewno,
że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z
tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
(R.: 5b)

13 Niedziela Zwykła, 29 czerwca 2014r.
Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczęśliwy człowiek, który znajdzie w Nim ucieczkę.
Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
DRUGIE CZYTANIE 2 Tm 4, 6-9. 17-18 Paweł przewiduje
bliską śmierć i nagrodę
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza
Najmilszy: Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila
mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg
ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie
wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan,
sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy
umiłowali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do
mnie szybko. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię,
żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby
wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z
paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i
wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego;
Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ: Mt 16, 18
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ty jesteś Piotr – Opoka,
i na tej Opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą pokorni i niech się weselą.
Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, *
i uwolnił ze wszystkich ucisków.

EWANGELIA Mt 16, 13-19 Tobie dam klucze królestwa
niebieskiego
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych
uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga
żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu
Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec
mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś
Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy
piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa
niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w
niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Oto słowo Pańskie.

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 29.06.2014
7.00 + Piotra Rzemek
8.30 + Piotra Bieleckiego
10.00 + Jerzego Ancerowicz-13 r. śm., Teresę i Jerzego
Jędrzejczak, Krystynę Politowską
11.30 + Janinę, Władysławę i Józefa Rucińskich, Ryszarda, Janinę i Feliksa Domżała, Małgorzatę i Franciszka
Żołnierzak
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Tomasza Ciszka 2 r śm
PONIEDZIAŁEK 30.06.2014
7.00 + Teresę Okólską
7.00 + Piotra i Eleonorę Domagała
7.00 + Henryka (m) Prusaczyk p.p.
18.00 + Halinę i Wojciecha Szydłowskich
WTOREK 01.07.2014
7.00 + Romualda w 4 r. śm., Bronisławę i Antoniego
Szumskich
7.00 + Marcina Dębskiego w 5 r. śm.
18.00 + Mariana Dymerskiego
ŚRODA 02.07.2014
7.00 + Antoniego Sitek w 22 r.śm. i Teresę Makarow w 15
r. śm
7.00 + Irenę i Zygmunta Lewandowskich
18.00 Nowenna do MBNP
CZWATEK 03.07.2014
7.00 + Grzegorza i Zofię Lisek w 26 r. śm.
7.00 + Jadwigę, Eustachiusza i Józefa Zwolińskich oraz
Karola Witkowskiego
18.00 + Mariannę Rybak i Henryka Chodźko w 3 r. śm.
PIĄTEK 04.07.2014
7.00 + Stefana i Stanisławę Koza, Tadeusza Stefańskiego
w 7 r. śm.
7.00 + Marka, Walentynę i Władysława Zwierzchowskich
18.00 + Teodora Franiewskiego
SOBOTA 05.07.2014
7.00 + Genowefę i Zygmunta Chojnackich
7.00 + Andrzeja Zbonikowskiego w 6 r. śm. i zm. z rodziny Zbonikowskich
18.00 + Sebastiana Gocha
NIEDZIELA 06.07.2014
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃCA
8.30 + Marian Kowalik
10.00 + Wandę i Józefa Nadrzyckich
11.30 ZA PARAFIAN
18.00 + Wacława Jaranowskiego w 1 r. śm.

Tekst do przemyśleń
KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA Pewnie

każdy z nas chciałby mieć udział w chwale zmartwychwstania. Każdy chciałby zakosztować niebiańskich
słodyczy obiecanych przez Boga tym, którzy Go miłują.
I choć perspektywa przyszłego życia jest nieodzowna,
nie można zapomnieć, że idzie się do niego przez śmierć,
a droga do zysku wiedzie przez stratę. Pozwólmy się
dziś z Chrystusem pogrzebać w Jego śmierci; zgódźmy
na stratę, a osiągniemy, życie.
«Serce Jezusa, pokoju i pojednanie
nasze». Oto Serce Zbawiciela —
czytelny znak Jego niezwyciężonej
miłości i niewyczerpane źródło
prawdziwego pokoju. W Nim
«mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na
sposób ciała» (Kol 2, 9). Pokój,
który przynosi na ziemię Chrystus,
pochodzi właśnie z tej Pełni i z tej
Miłości. Jest darem miłującego
Boga, który ukochał człowieka w Sercu Jednorodzonego
Syna. «On jest naszym pokojem» (por. Ef 2, 14) —
woła święty Paweł. Tak, Jezus jest pokojem, jest naszym pojednaniem. To On zburzył wrogość, jaka powstała po grzechu człowieka i pojednał z Ojcem wszystkich ludzi przez śmierć na Krzyżu. Na Golgocie zostało
przebite włócznią Serce Chrystusa na znak Jego zupełnego daru z siebie, miłości ofiarnej, zbawczej, którą «do
końca nas umiłował» (por. J 13, 1), budując fundament
pod przyjaźń Boga z ludźmi. Oto dlaczego pokój Chrystusa jest inny niż ten, jaki wyobraża sobie świat. Zwracając się do Apostołów w Wieczerniku przed swoją
[męką i śmiercią], Chrystus powiedział wyraźnie:
«Pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie
tak jak daje świat, Ja wam daję» (J 14, 27). Podczas gdy
ludzie rozumieli pokój przede wszystkim na płaszczyźnie doczesnej i zewnętrznej, Chrystus mówi, że wypływa on z [porządku nadprzyrodzonego], że jest wynikiem
zjednoczenia z Bogiem w miłości. Kościół nieustannie
żyje Ewangelią pokoju. Głosi ją wszystkim ludom i
narodom. Niestrudzenie ukazuje drogi pokoju i pojednania. Wprowadza pokój, burząc mury uprzedzeń i wrogości między ludźmi. Czyni to przede wszystkim przez
Sakrament Pokuty i Pojednania, niosąc łaskę Bożego
miłosierdzia i przebaczenia, dociera do samych korzeni
ludzkich niepokojów, leczy zranione grzechem sumienia, tak że człowiek doznaje wewnętrznego ukojenia i
staje się nosicielem pokoju. (Bł. Jan Paweł II - Przemówienie wygłoszone podczas nabożeństwa czerwcowego Toruń, 7 czerwca 1999)

W tym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp Jan Dusza
Wieczny odpoczynek …..

Gościnna Szunemitka otworzyła drzwi swego domu Elizeuszowi. Jej gościnność została wynagrodzona: bezdzietne małżeństwo ucieszyło się narodzinami dziecka. Gościnność zaowocowała nowym życiem. Kto przyjmuje Jezusa, otrzymuje nowe życie w Bogu. Kiedy On do Ciebie przychodzi, uczyń przynajmniej tyle, ile uczyniła Szunemitka prorokowi: przygotuj izbę na górze. Niech Pan zamieszka na stałe w Twoim wnętrzu na najwyższym miejscu. Niech to będzie mieszkanie obmurowane, ponieważ miejsce dla Boga trzeba obmurować swoją modlitwą i
opanowaniem. Napisano przecież: „Miastem odkrytym, bez murów, jest człowiek nieopanowany” (Prz 25,28). A
Bóg nie zamieszka w sercu nieopanowanym. Szunemitka wstawiła Elizeuszowi łóżko. Dla ciebie to znak, że nie
wolno ci zasnąć, jeśli nie spotkałeś się w ciągu dnia z Bogiem. „Nie wejdę do mieszkania w moim domu, nie
wstąpię na posłanie mego łoża, nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku, póki nie znajdę miejsca
dla Pana, mieszkania” (Ps 132,3–5). Był tam również stół, który oznacza możliwość spożywania z Panem nie
tylko uczty miłości w Eucharystii, ale też najdrobniejszych okruszyn Jego cudownych uzdrowień. Niech w twoim
życiu duchowym znajdzie się dla Jezusa i krzesło, czyli tron, abyś nie uległ pokusie pychy i faryzejskiej hipokryzji. O nich Biblia mówi: „Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach” (Mt 23,6).
Wreszcie wstaw do swego serca lampę słowa Bożego, aby świeciła ci w ciemną noc zwątpień i zawahań. Przygotuj swoją duszę na odwiedziny w ten sposób, a na pewno nagroda nowego życia nie ominie ciebie jeszcze w tym
życiu. Kiedy człowiek wstępuje do Boga – drzwi nieba otworzy kluczem skruchy. Gdy Bóg wstępuje do domu
człowieka, wystarczy pełna miłości gościnność serca. Gościnność jest wewnętrznym uporządkowaniem ducha,
które umożliwia Duchowi Boga zamieszkanie w nas. Pewnego dnia rano siedziałem w celi i czytałem Pierwszą
Księgę Królewską, fragment o sprowadzeniu Arki przez Salomona do Jerozolimy. Natrafiłem na dziwne zdanie:
„…Pozostają one tam do dnia dzisiejszego” (1Krl 8,8). Chodziło o osprzęt Arki Przymierza, o drążki, cheruby i
wszystko, co służyło kapłanom do umieszczenia Arki w świątyni. Tego ranka słowa te zabrzmiały dla mnie wyjątkowo: to, co czynimy dla Boga, pozostaje na zawsze, nigdy nie mija. Byłem nimi olśniony. Dosłownie rozświetliły
one poświatą zrozumienia mroki mojego umysłu. Byłem szczęśliwy, że zrozumiałem niezmienność i wieczystość
każdego, nawet najmniejszego gestu, jaki czynimy dla Boga. Pomyśl tylko: jakieś drążki drewniane, uczynione z
drewna akacjowego, zostały wniesione do świątyni i ten gest pozostał na zawsze w pamięci Boga! Czy to nie
piękne?!

POZDROWIENIE I ODDANIE SIĘ NAJŚW. SERCU PANA JEZUSA
Pozdrawiam Cię, Najświętsze Serce Jezusa, Serce mego Zbawiciela, żywe i
niewyczerpane źródło szczęścia i życia wiecznego, nieskończona skarbnico
Bóstwa. Ty jesteś moją ucieczką, moim ukojeniem, moim wszystkim. Serce
pełne miłości, rozpal moje serce świętym żarem, który trawi Twoje Serce.
Napełnij moje serce swymi łaskami, które obficie wypływają z Ciebie jak ze
źródła. Spraw, niech moja dusza będzie zawsze złączona z Twoją duszą, a
moja wola zawsze podporządkowana Twojej woli. Pragnę tylko jednego: aby
Twoja święta wola była jedynym moim drogowskazem i jedynym celem
wszystkich moich myśli, wszystkich moich pragnień i wszystkich moich czynów. O Jezu, z ufnością powierzam się całkowicie dobroci Twego Boskiego
Serca. Oddaję Ci moją przeszłość ze wszystkimi wykroczeniami, nędzą i słabością, moją przyszłość i moją duszę na całą wieczność. Tobie oddaję się
i powierzam i jestem pewny, że nie zawiedziesz mnie w czasie i w wieczności. Amen.

Kącik dla dzieci
Kto nie bierze swego krzyża,
a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.
Kto chce znaleźć swe życie, straci je,
a kto straci swe życie z mego powodu,
znajdzie je.
Twoje życie i życie Jezusa.
Znajdź podobieństwa,
zacznij od krzyża.

