OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś o godz. 17.15 nabożeństwo majowe z procesją eucharystyczną.
2. Nabożeństwa z procesją będą codziennie do
czwartku włącznie po wieczornej Mszy św.
3. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała –
błogosławieństwo wianków.
4. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Podczas nabożeństwa czerwcowego odmówimy Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu, za publiczne odmówienie go w tym dniu można zyskać
odpust zupełny. W piątek z racji uroczystości nie
obowiązuje post. Jest to zarazem I piątek miesiąca
oraz dzień modlitw o świętość kapłanów.
5. W sobotę Święto Niepokalanego Serca Maryi
Panny. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Jest to I sobota miesiąca. Od godz. 9.00 kapłani udadzą się
z posługą sakramentalną do osób starszych i chorych.
6. Z inicjatywy Metropolity Warszawskiego w następną niedzielę (5 czerwca) obchodzone będzie
Święto Dziękczynienia – do puszek będą zbierane
ofiary na Świątynię Opatrzności Bożej.
7. W przyszłą niedzielę będziemy się modlić w intencji kierowców, a po Mszach św. będzie poświęcenie pojazdów – zapraszamy.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

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

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
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ul. Warszawska 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt. (bez czw.,
oraz uroczystości i świąt, kościelnych i państwowych): 10-12
16-17:30
KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej. Po
poświęceniu świątyni Salomon tak się modlił:
«Cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu,
Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju
przez wzgląd na Twe imię – bo będzie słychać
o Twoim wielkim imieniu i o Twej mocnej ręce,
i wyciągniętym ramieniu – gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, Ty w niebie,
miejscu Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń
to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do
Ciebie wołać. Niech wszystkie narody ziemi
poznają Twe imię, by przejąć się bojaźnią wobec
Ciebie za przykładem Twego ludu, Izraela.
Niech też wiedzą, że Twoje imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałem».

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Całemu światu głoście Ewangelię.
Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Galatów. Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa
Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił
z martwych, oraz wszyscy bracia, którzy są ze
mną – do Kościołów Galacji: Nadziwić się nie
mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa
powołał, tak szybko chcecie przejść do innej
Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są
tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt
i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba
głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam
głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to
przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od
tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie
przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram
się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom
chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.

Oto słowo Boże.

29 maja 2016r.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna
Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do słuchającego Go ludu, wszedł
do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika,
szczególnie przez niego ceniony, chorował
i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał
o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił
mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili
Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – miłuje bowiem nasz
naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto zdążał z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół ze słowami: «Panie, nie trudź się, bo
nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach
mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za
godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz
słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo
i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą
żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie;
drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi;
a mojemu słudze: „Zrób to!” – a robi».
Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się nad nim,
i zwróciwszy się do tłumu, który szedł za
Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej
wiary nie znalazłem nawet w Izraelu».
A gdy wysłańcy wrócili do domu, zastali
sługę zdrowego.
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne

NIEDZIELA 29.05.2016
7.00 + Zofię i Bronisława Rudnickich.
7.00 + Mariana Ciejkę w 7 greg.
8.30 + Stanisława, Stefanię, Zenona
i Józefa Gac, Eugenię, Stanisława i Leona Mikos.
10.00 + Henrykę i Kazimierza Orzeszyna.
11.30 + Janinę w 12 r śm., zm. z rodz.
Sokolnickich, Rykaczewskich, Jadwigę,
Sylwestra Krzyżańskich, Czesława Petrykowskiego, Stefana Baca, Janinę,
Henrykę, Mariana oraz c. r. Marków
i Zawadzkich.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Siostrę Judytę Tuńską.
PONIEDZIAŁEK 30.05.2016
7.00 + Mariannę i Władysława Zbroch.
7.00 + Władysława Zwierzchowskiego.
7.00 + Franciszkę Sokołowską w 50 r.
śm. i jej męża Adama i syna Stanisława.
7.00 + Mariana Ciejkę w 8 greg.
18.00 + Janinę, Aleksandrę, Franciszka
i Mirosława Nerc, Genowefę Wodarek,
Marię i Stanisława Grabowskich.

30 maja. Błogosławiona Marta Wiecka, dziewica.
CZWARTEK 02.06.2016
7.00 + Grażynę Pazik p.p.
7.00 + Bogdana Pyrzakowskiego p.p.
7.00 + Mariana Ciejkę w 11 greg.
18.00 + Marię, Franciszkę, Jerzego i Stanisława Kaszyńskich.
PIĄTEK 03.06.2016
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Anny Rączka w 18 r. urodzin.
7.00 + Mariana Ciejkę w 12 greg.
7.00 + Irenę Rębecką p.p.
18.00 + Irenę Szymańską.
SOBOTA 04.06.2016
7.00 + Kazimierza Wódeckiego.
7.00 + Tadeusza, Stanisławę i Stanisława
Piaseckich, Helenę i Władysława Bańka.
7.00 + Mariana Ciejkę w 13 greg.
18.00 + Stanisława w 8 r. śm., Feliksę Michałowskich oraz zm. z rodz. Oleksiak i Michałowskich.
18.00 + Helenę i Zdzisława Jeszkie.

NIEDZIELA 05.06.2016
7.00 + Mariana Ciejkę w 14 greg.
7.00 W int. Żywego Rózańca.
WTOREK 31.05.2016
8.30 + Jerzego Celińskiego w 2 r. śm.
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyń- 10.00
11.30
skich i Mariana Urbaniaka.
13.00 W int. parafian.
7.00 + Sabinę i Henryka Polkowskich.
7.00 + Bogdana Przybysza w 5 r. śm. 18.00

i za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 + Zofię Magier.
18.00 + Mariana Ciejkę w 9 greg.
18.00 + Dariusza Składanek, Antoniego W minionym tygodniu do wieczności
Gajewskiego, Aleksandra i Katarzynę odeszli:
Śp. Józef Frączak
Bieńkowskich.
Śp. Elżbieta Affek
Śp. Paweł Mućko
ŚRODA 01.06.2016
7.00 + Mariana Ciejkę w 10 greg.
Śp. Zbigniew Niezbecki
7.00 + Helenę Witkowską p.p.
Śp. Danuta Zaleska
7.00 + Stanisława Kamińskiego p.p.
Śp. Maryla Łuszczewska
18.00 Nowenna do MBN Pomocy.
Wieczny odpoczynek…
18.00 + Kazimierza Dziewanowskiego.

Marta Anna Wiecka urodziła się 12 stycznia 1874 roku we wsi
Nowy Wiec, na Pomorzu. Była trzecim spośród trzynaściorga rodzeństwa. W rodzinie Marty na porządku dziennym były wspólna modlitwa,
czytanie pobożnej lektury i dzielenie się treścią niedzielnych kazań.
3 października 1886 r. Marta przyjęła I Komunię świętą. Kiedy
tylko mogła, szła na Mszę św. do oddalonego o 12 km kościoła parafialnego w Skarszewach. Także w domu często poświęcała swój czas na modlitwę.
W kwietniu 1892 r. została przyjęta do postulatu sióstr szarytek w Krakowie; 12
sierpnia rozpoczęła kolejny etap formacji - seminarium (nowicjat). 21 kwietnia 1893 r.
otrzymała strój Siostry Miłosierdzia. 15 sierpnia 1897 roku złożyła pierwsze śluby. Z wielkim oddaniem służyła chorym, w których zawsze widziała Chrystusa. Była prawdziwą siostrą miłosierdzia - całkowicie oddaną Bogu, służącą ludziom chorym i cierpiącym
w wincentyńskim duchu pokory, prostoty i miłości. Pracowała kolejno w szpitalach: we
Lwowie, w Podhajcach, w Bochni i Śniatynie. Żaden chory na jej oddziale nie umarł bez
pojednania z Bogiem. Uśmiechnięta, pełna cierpliwości i niezwykłej dobroci, niosła ulgę
nie tylko cierpiącemu ciału, ale zabiegała też o zdrowie ducha powierzonych jej chorych.
Umiała znaleźć czas, by uczyć ich katechizmu i przygotowywać do sakramentów świętych;
przykładała dużą wagę do wspólnej modlitwy. Bywało, że do kaplicy szpitalnej przychodziło około czterdziestu chorych, by wraz z nią uczestniczyć w Drodze Krzyżowej.
W Bochni, do której przybyła w roku 1899 r., przyszło jej przeżyć trudne chwile. Pewien
człowiek po wyjściu ze szpitala rozgłosił, że s. Marta jest w ciąży z jednym z pacjentów studentem, krewnym proboszcza. Oskarżona musiała żyć pod brzemieniem plotek i złośliwości ze strony mieszkańców miasta. Stanowcza postawa przełożonej sprawiła jednak, że
Marta pozostała w Bochni, aby okazała się jej niewinność. W tym czasie nie zaprzestała
pełnienia normalnych obowiązków z tą samą co zawsze dobrocią i usłużnością. Mimo że
wiele wycierpiała, potrafiła w ciszy znieść to posądzenie, zdając się całkowicie na Boga.
Mając zaledwie 30 lat, oddała życie za pracownika szpitala, ojca rodziny, którego
zastąpiła przy dezynfekcji pomieszczenia po osobie chorej na tyfus. Zaraziwszy się tą chorobą, zmarła 30 maja 1904 roku w Śniatynie.
Od tej pory ludzie nie przestają się modlić na jej grobie, który znajduje się na śniatyńskim cmentarzu (obecnie Ukraina). Benedykt XVI w lipcu 2007 roku zatwierdził dekret
o uznaniu cudu przypisywanego wstawiennictwu s. Marty. Została beatyfikowana 25 maja
2008 roku we Lwowie.
Por.: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

