OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś Uroczystość Najświętszej Trójcy.
2. Jutro rozpoczyna się miesiąc czerwiec – poświęcony czci Najśw.
Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w niedziele są o godz.
17.30, a w dni powszednie po Mszy Św. wieczornej.
3. Jutro o godz. 18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych (I poniedziałek miesiąca) Intencje rozpoczniemy wyczytywać o godz. 17.50.
4. W czwartek (4 czerwca) Uroczystość Bożego Ciała. Msze św.
o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 – po tej Mszy św. wyruszy procesja
eucharystyczna do 4 ołtarzy. Wieczorna Msza św. o godz. 18.00.
Wspólnoty parafialne, które przygotowują ołtarze na procesję, zapraszamy jutro na Spotkanie po wieczornej Mszy św. W związku
z uroczystością Bożego Ciała, w środę (3 czerwca) o godz. 17.30 –
spotkanie bielanek. Prosimy o kwiatki dla bielanek na procesję Bożego Ciała. Od piątku będziemy obchodzić oktawę Bożego Ciała.
Nabożeństwa czerwcowe będą odprawiane z procesją eucharystyczną.
5. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I piątek
Msza św. ku czci Najśw. 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
Od godz. 9.00 kapłani odwiedzą w domach osoby starsze i chore
z posługą sakramentalną.
6. Z inicjatywy Metropolity Warszawskiego Kard. Kazimierza Nycza w następną niedzielę (7 czerwca) obchodzone będzie święto
Dziękczynienia. Przed kościołem w przyszłą niedzielę będą zbierane
ofiary do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej.
7. Zakupiliśmy figurę Jezusa z otwartym sercem. Będzie ona wystawiona na nabożeństwa czerwcowe.
8. W minionym tygodniu firma rozpoczęła prace remontowe przy
wszystkich oknach zewnętrznych kościoła i przyległych pomieszczeń. Wymieniane są popękane szyby, stary odpadający kit jest
zastępowany nowym uzupełnieniem, okna są czyszczone ze starej
farby i rdzy i malowane.
9. 14 czerwca organizujemy w naszej Parafii tradycyjne spotkanie
wspólnot, musimy pamiętać ,że wszyscy jesteśmy wspólnotą parafialną. W związku z tym wszyscy duszpasterze serdecznie zapraszają każdego na ten dzień. Otwarta będzie kawiarenka – zapraszamy
na ciasto, grilla oraz inne smakołyki. Po każdej Mszy św. zapraszamy również kierowców do poświęcenia swoich pojazdów. W związku z dużą organizacją tego dnia zapraszamy do pomocy w różnych
zadaniach. Chęć pomocy możemy zgłaszać do ks. Mariusza.
W trakcie naszego Święta za wszystkie smakołyki zbierać będziemy
„co łaska” na dalszy rozwój naszych wspólnot. Dzień wspólnoty
rozpocznie się po Mszy św. o godz. 10.00 – a zakończy się nabożeństwem czerwcowym o godz. 17.30. Zapraszamy do pomocy oraz
uczestnictwa.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można
w zakrystii.

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

Wiadomości Parafialne
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
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

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz tak powiedział do ludu: "Zapytaj
dawnych czasów, które były przed tobą od
dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka,
czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca
niebios do drugiego jak ten lub czy słyszano
o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś,
i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg
przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród
innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi,
jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan
Bóg w Egipcie na twoich oczach? Poznaj
dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest
Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by
dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą
na zawsze daje ci Pan, twój Bóg".
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Parafia p.w. św. Michała
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05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
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Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.
Przez słowo Pana powstały niebiosa,
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił i wszystko się stało,
sam rozkazał i zaczęło istnieć.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

31 maja 2015r.
DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła
do Rzymian. Bracia: Wszyscy ci, których
prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.
Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli,
by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: "Abba, Ojcze!" Sam
Duch wspiera swym świadectwem naszego
ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli
zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami:
dziedzicami Boga, a współdziedzicami
Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy
po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi

Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei
na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy
Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy
jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do
nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi
jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata".
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje mszalne
NIEDZIELA 31. 05. 2015
7.00 + Wiktora Prysińskiego 6 greg.
7.00 + Bogdana Przybysza w 4 r. śm.
7.00 O Boże błog. dla Ryszarda i Grażyny Nadrzyckich w rocznicę ślubu.
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.
PONIEDZIAŁEK 01.06.2015
7.00 + Wiktora Prysińskiego 7 greg.
7.00 + Lecha Rogosz.
7.00 + Marię Podgórską p.p.
18.00 + ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH.
18.00 + Stanisława Olszewskiego i zm. z rodz.
Pasików i Drosio.
WTOREK 02.06.2015
7.00 + Wiktora Prysińskiego 8 greg.
7.00 + Tadeusza, Stanisławę i Stanisława Piaseckich, Helenę i Władysława Bańka.
7.00 + Jana i Zofię Umińskich i zm z rodz.
18.00 + Annę, Bolesława, Tadeusza i Emilię
Bułka.
18.00 + Eugeniusza w 26 r. śm. i Jerzego Podłuckich.
18.00 + Katarzynę, Franciszka, Sylwestra i
Wiktorię Skibińskich, Wojciecha, Stanisława,
Feliksę i Władysławę Ligęza, Alinę i Mariana
Lipińskich.
ŚRODA 03.06.2015
7.00 + Wiktora Prysińskiego 9 greg.
7.00 O Boże błogosławieństwo dla Anny
Rączka w 17 r. urodzin.
7.00 + Irenę i Józefa Mazurów.
18.00 Nowenna do MBNP.
18.00 + Irenę i Aleksandra Szymańskich i Ewę
Sawicką.
CZWATEK 04.06.2015
7.00 + Wiktora Prysińskiego 10 greg.
7.00 + Mieczysława w 10 r. śm. i Wirginię w 5 r.
śm. Noga.
8.30 + Walerię, Janinę i Józefa Zielińskich oraz
Wiesławę i Józefa Bojanowskich.
11.30 ZA PARAFIAN.

Ochrzczeni:
1. Amelia Pietrow. 2. Olivier Bralski
3. Mikołaj Bochenek.

Intencje mszalne c. d.
PIĄTK 05.06.2015
7.00 + Elżbietę Arwar w 3 r. śm. i zm z rodz.
Zbonikowskich.
7.00 + Wiktora Prysińskiego 11 greg.
7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Beaty-Marii i Pawła oraz rodziny.
18.00 O dary Ducha Świętego w 3 r. święceń
kapłańskich dla ks. Marcina Wojtczaka.
SOBOTA 06.06.2015
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego, Jana i Leokadię
Czajkowskich, Janinę i Franciszka Bieńkowskich.
7.00 + Wiktora Prysińskiego 12 greg.
7.00 Dziękczynno – błagalna za księży, ks.
Leszka Misiarczyka i ks. Leszka Piórkowskiego o
siłę w posłudze duszpasterskiej.
18.00 + Leszka Czarneckiego w 2 r. śm., Jadwigę
i Tadeusza Czarneckich.
18.00 + Władysława Domżała w 12 r. śm. i rodziców i braci Banaszewskich.
NIEDZIELA 07.06.2015
7.00 + W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA
7.00 + Wiktora Prysińskiego 13 greg.
8.30 + Pawła w 17 r. śm i Mariannę. Muchowicz i
Kazimierę Kaczmarek.
10.00 + Helenę i Czesława Składanek.
11.30 + Wiesława Bartosiewicza i zm. z rodz.
Capigów i Bartosiewiczów.
13.00 W int. parafian.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Irena Formińska
Śp. Czesława Turczyńska
Śp. Jan Mieczysław Janicki
Wieczny odpoczynek…

3 CZERWCA. ŚWIĘCI KAROL LWANGA I JEGO TOWARZYSZE, MĘCZENNICY.
Do Ugandy chrześcijaństwo dotarło w latach dziewięćdziesiątych XIX w. W 1879
r. przybyli tam Ojcowie Biali, którzy spotkali się z przychylnością mieszkańców.
Jednak w kilka lat później razem z misjonarzami anglikańskimi zostali zmuszeni
przez króla Mtera do opuszczenia kraju. Kiedy po jego śmierci na tron wstąpił
Mwanga, rozpoczęło się krwawe prześladowanie chrześcijan. Wkrótce ofiarą nienawiści padli neofici katoliccy - wśród nich dworzanie króla. Przez wiele dni na uwięzionych wywierano wszelkiego rodzaju naciski. Wśród męczenników było dwóch
chłopców, liczących zaledwie 12 lat. Dnia 3 czerwca 1886 roku w Namugongo
zapłonął stos. Zawiniętych w trzcinowe maty misjonarzy kolejno wrzucano w płomienie. Było to
w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Męczenników było bardzo wielu. 6 czerwca 1920 roku
beatyfikował ich Benedykt XV. Karol Lwanga został wyróżniony dlatego, że nie tylko z uśmiechem
poniósł śmierć, ale zachęcał innych do wytrwania. Wraz z nim zginęło jednego dnia na tym samym
miejscu 13 męczenników. Dlatego 3 czerwca papież wyznaczył na ich doroczne wspomnienie. 18
października 1964 roku (w niedzielę misyjną) Paweł VI wyniósł wspomnianych męczenników do
chwały świętych.
Karol Lwanga był wodzem plemienia Nagweya i przełożonym królewskich paziów. W momencie
śmierci miał 25 lat. Jego ciało palono wolno na ogniu, zaczynając od stóp. Zgodnie z decyzją Piusa
XI z 1934 r. Karol Lwanga jest patronem młodzieży i Akcji Katolickiej w Afryce. Balikudembe,
Józef Mukasa, był pierwszym ministrem króla. Dla Chrystusa zdołał pozyskać 150 pogan. Banabakintu był naczelnikiem kilku wiosek murzyńskich. Zginął, kiedy miał lat 35. Andrzej Kaggwa, lat 30, był
kapelmistrzem królewskim. Został ścięty, potem porąbany w kawałki. Szczególne męki zastosowano
wobec Macieja Kalemby, który był sędzią i namiestnikiem okręgu; zginął mając lat 50. Obcięto mu
ręce i nogi, wycinano mu żywcem kawały ciała, palono go, a potem wrzucono w sitowie w nadziei, że
się po tylu mękach załamie. Tam od ran skonał. Pozyskał dla Chrystusa ok. 200 współziomków.
Mwaggali Noe był garncarzem i garbarzem. 31 maja 1886 roku powieszono go, przebito włócznią,
a jego wnętrzności dano na pożarcie wygłodniałym psom.

5 CZERWCA. ŚWIĘTY BONIFACY, BISKUP I MĘCZENNIK.
Bonifacy urodził się około 673 r. w Anglii. Na chrzcie otrzymał imię Winfryd.
Jako młodzieniec, czując wezwanie do służby Bożej, został benedyktynem. Przyjął
imię Bonifacy. Święcenia kapłańskie otrzymał około 30. roku życia. Zaraz po święceniach opat wyznaczył mu funkcję kierownika szkoły. Po pewnym czasie udał się
na misje do Fryzji, dzisiejszych północnych Niemiec i Holandii. Szybko musiał
jednak powrócić do swojego klasztoru. Wybuchła bowiem wojna między księciem
Fryzów a Frankami. Po śmierci opata Winbrecha mnisi wybrali Bonifacego. Nie
pozostał jednak długo na tym zaszczytnym stanowisku, gdyż w roku 718 wybrał się ponownie do
Niemiec. Dla pozyskania poparcia misji udał się najpierw do Rzymu. Trud misyjny Bonifacego wydawał niezwykłe owoce. W krótkim czasie miał ochrzcić kilka tysięcy germańskich pogan. Uradowany
tak pomyślnymi wynikami papież św. Grzegorz III wezwał Bonifacego do Rzymu i nałożył mu paliusz metropolity-arcybiskupa z władzą mianowania i konsekrowania biskupów na terytorium Niemiec na wschód od Renu. Ponadto mianował go swoim legatem na Frankonię i Niemcy. Mając 80 lat,
po raz trzeci udał się na misje do Fryzji. Kiedy jednak dotarł do miasta Dokkum, został napadnięty
przez pogan i wraz z 52 Towarzyszami 5 czerwca 754 roku zamordowany.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

