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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Na rozważanie Męki Pańskiej zapraszamy w
niedziele Wielkiego Postu na godz.17.15.,zaś nabożeństwa Drogi Krzyżowej
odprawiane są w piątki o godz.17.15 – dla dzieci wraz z rodzicami i o godz.18.30
dla młodzieży i dorosłych.

Wiadomości Parafialne

2. W dniu dzisiejszym przed kościołem zbierane są ofiary do puszek na kwiaty do
Grobu Pańskiego.

Numer 282 (482)

3. Również w dniu dzisiejszym w naszym kościele odbędą się uroczystości Rocznicy
Zbrodni Katyńskiej. O godz.13.00 zostanie odprawiona Msza św.w intencji
pomordowanych. W uroczystości wezmą udział rodziny pomordowanych i
zaproszeni goście.
4. W najbliższy piątek 11 kwietnia przejdziemy ulicami naszej parafii odprawiając
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i publicznego
wyznania wiary. Rozważania poprowadzą przedstawiciele grup parafialnych.
W związku z nabożeństwem Drogi Krzyżowej w piątek ,popołudniowy porządek
nabożeństw będzie następujący :
- 17.15 – Droga Krzyżowa dla dzieci wraz z rodzicami
- 18.00 - Msza św.
- 18.30 – rozpoczęcie Drogi Krzyżowej i wyjście z kościoła.
5. Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy obchody Wielkiego Tygodnia.
Poświęcenie palm podczas Mszy św. ( na początku Mszy św. ).
6. W niedzielę palmową Służba Liturgiczna oraz Schola będzie rozprowadzała
Palemki.Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na grupy dziecięce w naszej
Parafii. Zachęcamy do wsparcia naszej inicjatywy.
7. Chór „ SOLI DEO „ zaprasza na koncert pieśni pasyjnych. Koncert odbędzie się
W przyszłą niedzielę 13 kwietnia o godz.16.15. Zapraszamy.
8. W każdy czwartek członkowie naszej wspólnoty Neokatechumenalnej będą dzielić
się swoim doświadczeniem wiary, odwiedzając mieszkańców naszej parafii w ich
domach.
9. W naszej parafii będziemy przeżywali Jerycho Różańcowe. Trwać ono będzie
od dnia 27 kwietnia (niedziela ) od godz.19.00 do 28 kwietnia (poniedziałek ) do
godz.19.00.Już dziś na to wydarzenie zapraszamy.Szczegóły podamy w przyszłą
niedzielę.
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PIERWSZE CZYTANIE
Udzielę wam Mego ducha, byście ożyli
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Ez 37, 12–14
Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam
was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was
wydobędę, ludu mój. Udzielę wam Mego ducha po to, byście
ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan,
to powiedziałem i wykonam”, mówi Pan Bóg.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 130,1–2.3–4.5–7a.7bc–8
Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho
na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechu. Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci służono z bojaźnią.
Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
Dusza moja oczekuje Pana.
bardziej niż strażnicy poranka,
Niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.
DRUGIE CZYTANIE
Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Rz 8, 8–11
Bracia: Ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie
mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha,
jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma
Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wpraw-dzie podlega
śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada
życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was
Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co
wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych, przywróci do życia
wa-sze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 11, 25a.26
Chwała Tobie, Słowo Boże
Ja jestem zmartwychwstanie i życie,
Kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki.
Chwała Tobie, Słowo Boże
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EWANGELIA
Wskrzeszenie Łazarza
Słowa Ewangelii według świętego Jana
J 11,3–7.17.20–27.33b–45
Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: „Panie,

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

10. Liceum im Wojska Polskiego przy ul Chemików 1 zaprasza gimnazjalistów oraz ich
rodziców na dzień otwarty który odbędzie się w dniu 10 kwietnia w godz 17.30 – 19.00.\
KALENDARZ LITURGICZNY
7 IV Poniedziałek. Wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera.
Dn 13, 41-62; Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 4ab); Ez 33, 11; J 8, 1-11;
8 IV Wtorek. Dzień powszedni.
Lb 21, 4-9; Ps 102 (101), 2-3. 16-18. 19-21 (R.: por. 2); J 8, 21-30;
9 IV Środa. Dzień powszedni.
Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Dn 3, 52. 53-54. 55-56; J 3, 16; J 8, 31-42;
10 IV Czwartek. Dzień powszedni.
Rdz 17, 3-9; Ps 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); Ps 95 (94), 8ab; J 8, 51-59;
11 IV Piątek. Dzień powszedni.
Jr 20, 10-13; Ps 18 (17), 2a-3. 4-6a. 7 (R.: por. 7); J 6, 63b. 68b; J 10, 31-42;
12 IV Sobota. Dzień powszedni.
Ez 37, 21-28; Jr 31, 10. 11-12ab. 13 (R.: por. 10d); Ez 18, 31; J 11, 45-57;
13 IV Szósta Niedziela Wielkiego Postu Niedziela Palmowa.
Mt 21, 1-11; Iz 50, 4-7; Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a); Flp 2, 6-11; Flp 2,
8-9; Mt 26, 14 – 27, 66 (krótsza: Mt 27, 11-54);
Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć
Krzysztof Marjański kaw z par tut oraz Karina Nawrot panna z par tut.

5 Niedziela Wielkiego Postu, 6 kwietnia 2014r.
oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus usłyszawszy to rzekł: „Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale
ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został
otoczony chwałą”. A Jezus miłował Martę i jej siostrę,
i Łazarza. Mimo jednak że słyszał o jego chorobie,
zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: „Chodźmy
znów do Judei”. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie.
Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi,
wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.
Marta rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat
by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus:
„Brat twój zmartwychwstanie”. Rzekła Marta do Niego: „Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Rzekł do niej
Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto
we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy,
kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja wciąż
wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał
przyjść na świat”. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzieście go położyli?”. Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodź i zobacz”. Jezus zapłakał. A
Żydzi rzekli: „Oto jak go miłował”. Niektórzy z nich
powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?”. A Jezus
ponownie okazując wzruszenie głębokie przyszedł do
grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.
Jezus rzekł: „Usuńcie kamień”. Siostra zmarłego,
Marta, rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie. Leży
bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej:
„Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz
chwałę Bożą?”. Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł
oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie
wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał”. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: „Łazarzu,
wyjdź na zewnątrz!”. I wyszedł zmarły, mając nogi i
ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta
chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał,
uwierzyło w Niego.
Oto słowo Pańskie.

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 06.04.2014
7.00 Żywego Różńca
8.30 + Jadwigę, Władysława i Józefa Winniak
10.00 + Ryszarda Domżała w 22 r. śm.
11.30 + Za Parafian
13.00 UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE
18.00 + Romana Figurskiego w 7 r. śm., Mariannę, Jana i
Stanisława Sosińskich
PONIEDZIAŁEK 07.04.2014
7.00 + Za zmarłe Siostry ze Zgromadzenia św. Katarzyny
7.00 + Jana Wądołowskiego p.p.
7.00 + Tedeusza Bieńkowskiego w 6 r. śm..
18.00 + Zbiorowa za Zmarłych.
18.00 + Ireneusza Mańkowskiego p.p
WTOREK 08.04.2014
7.00 + Stefanię, Józefa i Tadeusza Czesuła.
7.00 + Ewę Kamińską p.p.
7.00 + Grzegorza w 12 r. śm., Jadwigę i Tadeusza Czarneckich.
18.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki.
18.00 + Romana Zakrzewskiego p.p.
ŚRODA 09 .04.2014
7.00 + Annę Piotrowską i zm. z rodziny.
7.00 + Honoratę Paź p.p.
7.00 + Halinę Wojciechowską w 5 r. śm.
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 + Teodora Rabow p.p.
CZWATEK 10.04.2014
7.00 + Jana Szczubeł.
7.00 + Bogdana Przybysza.
7.00 + Stanisława Kołodziejczyka.
18.00 + Praksedę w 5 r. śm. i Kazimierza w 30 r. śm. Mesklel
oraz zm. z rodziny Denkiewiczów i Jankowskich.
PIĄTEK 11.04.2014
7.00 + Genowefę w 22 r. śm. i Jana Płomińskich.
7.00 + Monikę Kolanek.
7.00 + Lucynę Sroka w 1 r. śm. i małżonków Stasińskich
18.00 + Jadwigę Maciejko w 3 r. śm.
18.00 + Katarzynę w 1 r. śm i Lesława w 27 r.śm. Bodytko
SOBOTA 12.04.2014
7.00 + Krystynę, Genowefę, Stefana i Zdzisława Piłatowicz
7.00 + Barbarę Osuchowską p.p.
7.00 Dziękczynna za otrzymane zdrowie dla Przemysława z
prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla niego i
jego małżeństwa
18.00 + Mariana Pogródek w 9 r. śm i zm. z rodz. Getka
18.00 + Stanisławę i Józefa Szymczukiewicz
NIEDZIELA 13.04.2014
7.00 W int. Różańca Fatimskiego
8.30 + Stanisława Cyrankowskiego w 7 r. śm.
10.00 +Wiesława Cyrych, Stanisławę i Grzegorza Lewandowskich oraz Witolda Postek.
11.30 + Mieczysława i Janinę w 1 r. śm. Kosowicz.
13.00 Za Parafian

18.00 +Jerzego Mariańskiego w 2 r. śm.

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA Wskrzeszenie w Betanii jest ostatnim ze znaków uczynionych
przez Jezusa, które opisał Jan Ewangelista. Ten, który
staje dzisiaj przed grobem swego przyjaciela Łazarza,
już za kilka dni sam spocznie w grobie. Ludzie wydadzą
Go na śmierć i przypieczętują Jego los, zasuwając kamień na pieczarze, gdzie złożą umęczone ciało. Chrystus, opłakując Łazarza, opłakuje każdą ludzką śmierć.
Ta sama miłość, która przywiodła Go do pogrążonego w
żałobie domu przyjaciół, powiedzie Go drogą krzyża w
otchłań śmierci. Ona jednak nie może nad Nim panować. On jest Życiem i wychodząc z ludzkiego grobu,
stanie się naszym zmartwychwstaniem.

Venimus, vidimus, Deus vicit: słowa
króla wypowiedziane po wiktorii
wiedeńskiej wpisały się w treść
naszego milenium, wpisały się też w
treść owego jasnogórskiego jubileuszu, poprzez który wyrażamy dziękczynienie za sześć wieków szczególnej obecności Bogarodzicy w naszych dziejach. Pragnienie zwycięstwa, szlachetnego zwycięstwa,
zwycięstwa okupionego trudem i krzyżem, zwycięstwa
odnoszonego nawet poprzez klęski — należy do chrześcijańskiego programu życia człowieka. Również i życia
narodu. (...) Jednakże naród nade wszystko musi żyć o
własnych siłach i rozwijać się o własnych siłach. Sam
musi odnosić to zwycięstwo, które Opatrzność Boża zadaje mu na tym etapie dziejów. Wszyscy zdajemy sobie
sprawę z tego, że nie chodzi o zwycięstwo militarne — jak
przed trzystu laty — ale o zwycięstwo natury moralnej. To
ono właśnie stanowi istotę wielokrotnie proklamowanej
odnowy. Chodzi tu o dojrzały ład życia narodowego i
państwowego, w którym będą respektowane podstawowe
prawa człowieka. Tylko zwycięstwo moralne może wyprowadzić społeczeństwo z rozbicia i przywrócić mu jedność.
Taki ład może być zarazem zwycięstwem rządzonych i
rządzących. Trzeba do niego dochodzić drogą wzajemnego
dialogu i porozumienia, jedyną drogą, która pozwala narodowi żyć pełnią praw obywatelskich i posiadać struktury
społeczne odpowiadające jego słusznym wymogom; wyzwoli to poparcie, którego państwo potrzebuje, aby mogło
spełnić swoje zadania, i przez które naród rzeczywiście
wyrazi swoją suwerenność. ( Jan Paweł II - Msza św.
odprawiona na Stadionie Dziesięciolecia, Warszawa, 17
czerwca 1983)

W tym tygodniu do wieczności odeszli:
+ Włodzimierz Podgórski
+ Zdzisław Bułka
+ Eugenia Helman
Wieczny odpoczynek …..

Tekst do przemyśleń
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu są nieodpuszczalne nie dlatego, że Bóg nie chce ich odpuścić, ale z powodu niemożliwości przyjęcia miłosierdzia Bożego, jaka przez lata rozbudowała się w sumieniu człowieka niczym
nieprzepuszczalna, betonowa skorupa. Jezus ostrzegał faryzeuszy przed grzechem przeciwko Duchowi Świętemu.
Tym, co doprowadziło tych ludzi do zatwardziałej postawy, była hipokryzja, czyli ślepota na własny grzech. Nie
chcieć widzieć w sobie winy, to uniemożliwić Bogu przebaczenie. Jest jeszcze druga postać grzechu przeciwko
Duchowi Świętemu. To rozpacz, zwątpienie w przebaczenie. Genezą jest tu najczęściej nałogowe i zuchwałe
oddawanie się grzechom, które prowadzi do samopotępiania i niewiary, a wreszcie do odrzucenia przebaczenia
Boga. O tych czeluściach smutku wiedzą coś osoby, które przez długi czas trwały w nałogowych grzechach albo
dokonały strasznych czynów, tłumiąc wyrzuty sumienia. Obrazem takiej sytuacji moralnej człowieka jest śmierć
Łazarza i jego pogrzebanie w pieczarze grobowej. Łazarz umarł. Grzech jest śmiercią. Nie wiemy, jakie życie
prowadził Łazarz, ale obraz pogrzebania go w pieczarze skalnej jest dokładnym oddaniem tego, co przeżywa ktoś,
dla kogo nałóg stał się pogrzebaniem za życia. Kiedy Jezus wywołuje Łazarza z grobu, ten wychodzi, mając powiązane ręce i nogi opaskami oraz twarz zakrytą chustą. Nie może nic dla siebie uczynić, nie może sam siebie
uwolnić, nie może nawet marzyć o tym. Głos Jezusa wywołał go wprawdzie z ciemności mogiły, ale potrzebuje
pomocy innych, by uwolnić się od związania. Dlatego Jezus mówi: „Rozwiążcie go!”. W przypowieści o uczcie i
oniemiałym gościu, który nie miał szaty weselnej, król, wyrzucając świętokradczego gościa z sali biesiadnej, wypowiada straszny wyrok: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów”. Kiedy Łazarz pojawił się w otworze grobowej pieczary, był związany! Jezus kazał go więc
innym rozwiązać. Zapewne wiele było płaczu, a może nawet zgrzytania zębów spowodowanego grozą sytuacji. To
związanie i rozwiązywanie przypomina nam słowa Jezusa, które wypowiedział do Piotra w scenie, w której ofiarował mu klucze królestwa. Użył dokładnie tych samych słów, dając apostołowi władzę odpuszczania grzechów:
„Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w
niebie”. Po zmartwychwstaniu tę władzę rozciągnął na wszystkich swych uczniów, gdy tchnął w nich Ducha Świętego, aby mogli odpuszczać grzechy. Najczęściej w pismach nowotestamentalnych słowo ZWIĄZANIE występuje
jako określenie spętania kogoś łańcuchami, skucia dybami, również jako określenie opętania przez szatana. W
końcowych fragmentach Apokalipsy jest już na szczęście mowa o związaniu szatana i zamknięciu go w otchłani,
która zostaje zamknięta i opieczętowana na tysiąc symbolicznych lat, po których na krótką chwilę ma być wypuszczony (Ap 20, 2–3).
Gdy piątej niedzieli zostaje nam ogłoszone wskrzeszenie Łazarza, jesteśmy postawieni
przed ostatnią tajemnicą naszej egzystencji: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem…
Wierzysz w to?” (J 11,25-26). Dla wspólnoty chrześcijańskiej jest to moment szczerego
złożenia, wraz z Martą, całej nadziei w Jezusie z Nazaretu: „Tak, Panie, ja wierzę, że Ty
jesteś Chrystus, Syn Boży, który przychodzi na świat” (w. 27). Współudział z Chrystusem
w tym życiu przygotowuje nas do pokonania granicy śmierci, aby żyć bez końca w Nim.
Wiara w zmartwychwstanie umarłych i nadzieja na życie wieczne otwierają nasze spojrzenie na ostateczny sens naszej egzystencji: Bóg stworzył człowieka dla zmartwychwstania i
dla życia, i ta prawda nadaje autentyczny i definitywny wymiar ludzkiej historii, ich życiu
osobistemu i ich życiu społecznemu, kulturze, polityce, ekonomii. Pozbawiony światła
wiary cały wszechświat zostaje zamknięty w grobie bez przyszłości, bez nadziei.

Kącik dla dzieci
Podane niżej słowa wpisz w odpowiednie miejsca w diagramie tak,
by powstała krzyżówka.
JAJKO, JAN, BETANIA,
TATA, ZUPA, JEROZOLIMA,
MYSZY, MARTA,
JORDAN, PRZYJACIEL, MAJ

