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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela Zesłania Ducha Świętego kończy czas paschalny.
2. Przeżywamy czerwiec, miesiąc poświęcony czci Najśw.Serca Pana Jezusa.
Nabożeństwa czerwcowe w niedziele o godz.17.30, q w dni powszednie po Mszy
Świętej wieczornej.
3. Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy szczególny dzień. Nasz parafianin
Ks. Michał Buraczyński przyjął wczoraj święcenia kapłańskie, a dziś odprawi
swoją pierwszą Mszę św.( Mszę Prymicyjną ) o godz.13.00,a po niej udzieli
specjalnego błogosławieństwa. Zapraszamy.
4. Zbieramy dziś ofiary do puszek na stypendia dla księży studiujących za granicą.
5. Jutro Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
6. W piątek wyrusza Parafialna pielgrzymka Gniezno Toruń Bydgoszcz szlakiem wiary i
początków Państwa Polskiego zostało jeszcze kilka miejsc wolnych Zapraszamy. Zbiórka i wyjazd w piątek o godz 3.30 rano!
UWAGA!!!
7. 22 Czerwca organizujemy w Naszej Parafii tradycyjne spotkanie wspólnot, musimy pamiętać że wszyscy jesteśmy wspólnota parafialną w związku z tym Wszyscy
Duszpasterze serdecznie zapraszają każdego na ten dzień. Otwarta będzie kawiarenka, zapraszamy na ciasto, frytki, grilla oraz inne smakołyki. Tego dnia odbędzie
się w sali pod kancelaria premiera filmiku który został zrobiony przez naszych
ministrantów. Będzie również konkurs wiedzy o naszej parafii. Po każdej Mszy
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. Łukasza kom 609 315 533. W trakcie naszego
święta za wszystkie smakołyki zbierać będziemy „co łaska” na dalszy rozwój naszych wspólnot oraz rozbudowę i wyposażenie sal młodzieżowych. Dzień wspólnoty
rozpocznie się po Mszy Św o godz 10.00 a zakończy nabożeństwem czerwcowym o
godz 17.30. Zapraszamy do pomocy oraz uczestnictwa.

MODLITWA O SIEDEM DARÓW
DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić
daru mądrości, abym zawsze umiejętnie
rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego
świata nie przedkładał nad dobro wieczne.
Daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy
objawione na ile tylko jest to możliwe dla
nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga,
a gardził marnościami tego świata.
Daj mi dar rady, abym ostrożnie
postępował wśród niebezpieczeństw życia
doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela
i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony.
Daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu,
w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej.
Daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie
dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty
dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał Daj mi dar
umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.

Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć
Maciej Krzemiński kaw z par tut oraz Paulina Jedlińska panna z par św Piotra i
Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim
Paweł Bułka kaw z par tut oraz Anna Maria Stańczyk panna z par tut.

Wiadomości Parafialne
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO,

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA

ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE BROŃ NAS W WALCE,
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
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PIERWSZE CZYTANIE
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
Czytanie z Dziejów Apostolskich Dz 2,1–11
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się
wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z
nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i
napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się
im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na
każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze
wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał
ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy
słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni
zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy
przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc
każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? –
Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz
Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko
Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici,
Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w
naszych językach wielkie dzieła Boże”.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich,
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.
DRUGIE CZYTANIE
Duch Święty źródłem jedności chrześcijan
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian 1 Kor 12,3b–7.12–13
Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha
Świętego: ”Panem jest Jezus”. Różne są dary łaski,
lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania,
ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam
Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim
zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie
jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków,
a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią
jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy
bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby
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stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.
Oto słowo Boże.
SEKWENCJA
Przybądź, Duchu Święty, Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości, Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Jezus daje Ducha Świętego
Słowa Ewangelii według świętego Jana J 20,19–23
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie
przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy
przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i
rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy,
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie,
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”.
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są
im zatrzymane”.
Oto słowo Pańskie.

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 08.06.2014
7.00 W intencji Różańca Fatimskiego
8.30 + Henryke i Kazimierza Orzeszyna
10.00 + Wiesława Bartosiewicza
11.30 + Helenę i Czesława Składanek
13.00 MSZA ŚW. PRYMICYJNA
18.00 + Dariusza w 23 r. śm, Stanisławę i Waleriana Dubiło,
Jadwigę i Jana Daniszewskich oraz zm. z rodz. Mizerskich
PONIEDZIAŁEK 09.06.2014
7.00 + Mariannę i Franciszka Mazur
7.00 + Bogdana Przybysza.
7.00 O Boże błogosławieństwo dla zdzieci.
18.00 O Boże Błogosławieństwo dla Magdaleny i Jacka
Różyckich w drugą rocznicę ślubu
18.00 + Krzysztofa Pakulskiego w 3 r. śm.
WTOREK 10.06.2014
7.00 + Janusza Ciejka i zm. z rodz.
7.00 + Henryka i Janinę w 10 r. śm. Kwiatkowskich
7.00 + Helenę i Marcelego Trojanowskich, Jana i Walerię
Jaczyńskich, Mariannę i Leonarda Gmurczyk
18.00 + Annę, Bolesława, Tadeusza i Emilię Bułka
18.00 + Czesława (m) Frąk
ŚRODA 11.06.2014
7.00 + Aleksandra (m), Felicję i Romana Rowickich
7.00 + Bolesława Zadwornego p.p.
7.00 + Elżbietę Sobierańską w 20 r. śm. i Dariusza Sobierańskiego
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 + Zofię i Ludwika Winter
CZWATEK 12.06.2014
7.00 + Zofię i Antoniego Żaczek, Wiktorię i Feliksa Pruchniewicz
7.00 + Bronisławę Bujała p.p.
7.00 + Feliksę, Filipa i Jana Kurpiewskich
18.00 + Genowefę i Tadeusza Paruszewskich oraz zm. z rodz.
PIĄTEK 13.06.2014
7.00 Dziękczynna za beatyfikację Reginy Protmann z prośbą
o Boże bł. Dla Sióstr ze Zgromadzenia i o łaskę kanonizacji
Założycielki
7.00 + Antoniego Jastrzębskiego i zm. z rodz.
18.00 + Antoniego i Józefę Fus
SOBOTA 14.06.2014
7.00 + Praksedę Kurzyńską w 19 r. śm.
7.00 + Eugeniusza Krzysztofiak, Marię i Jana Grzelak
18.00 + Halinę, Tadeusza, Adama, Sylwestra i Mirosława
Biegaj
NIEDZIELA 15.06.2014
7.00 + Władysława i Mariannę Nosarzewskich, ich rodziców
oraz zm. z rodz. Piaseckich, Nalborskich i Choroś
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Jolantę Piórkowską i zm. z rodz.
11.30 + W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Mariannę i Franciszka Sawickich

Tekst do przemyśleń
KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA W dzień
Pięćdziesiątnicy „znajdowali się wszyscy razem na tym
samym miejscu". Skoro byli razem, to dlaczego św. Łukasz dodaje, że na tym samym miejscu? W końcu kiedy
jesteśmy w tym samym miejscu, to wydaje się oczywiste,
że jesteśmy razem. Otóż można być w jednym miejscu, w
jednym kościele, przy jednym ołtarzu, ale sercem nie
być razem, nie być jednością. Duch Święty przychodzi
do tych, których serca łączy jedno pragnienie, którzy
oczekują tego samego Boga. Stańmy na początku tej
liturgii w jedności. Stańmy razem na tym samym miejscu.

DUCH ŚWIĘTY A CZAS KOŚCIOŁA „Kiedy zaś
dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi (por. J 17, 4), zesłany został w
dzień Zielonych Świąt Duch Święty, aby Kościół ustawicznie uświęcał, i aby w ten sposób wierzący mieli
przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca (por.
Ef 2, 18). On to właśnie jest Duchem życia, czyli źródłem wody tryskającej na żywot wieczny (por. J 4, 14; 7,
38-39); przez Niego Ojciec ożywia ludzi umarłych na
skutek grzechu, zanim śmiertelne ich ciała wskrzesi w
Chrystusie (por. Rz 8, 10-11)”. W ten sposób Sobór
Watykański II mówi o narodzinach Kościoła w dniu
Pięćdziesiątnicy. Wydarzenie Zielonych Świąt stanowi
definitywne ujawnienie tego, co dokonało się w tymże
samym Wieczerniku już w niedzielę wielkanocną. Chrystus zmartwychwstały przyszedł i „przyniósł” Apostołom Ducha Świętego. Dał im Go, mówiąc: „Weźmijcie
Ducha Świętego!”. To, co wówczas zostało dokonane w
ukryciu Wieczernika „przy drzwiach zamkniętych” — to
z kolei, w dniu Pięćdziesiątnicy, zostaje objawione na
zewnątrz, wobec ludzi. Drzwi Wieczernika otwierają się
i Apostołowie wychodzą do mieszkańców i pielgrzymów zgromadzonych w Jerozolimie z okazji święta, aby
dawać świadectwo o Chrystusie w mocy Ducha Świętego. W ten sposób wypełnia się zapowiedź: „On będzie
świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście
ze Mną od początku” (J 15, 26 n.). Czytamy w innym
dokumencie Vaticanum II: „Bez wątpienia Duch Święty
działał już na świecie, nim jeszcze Chrystus został
uwielbiony. W dniu jednak Zielonych Świąt zstąpił na
uczniów, aby pozostać z nimi na zawsze; Kościół zaś
publicznie ujawnił się wobec tłumów i zaczęło się rozszerzanie Ewangelii wśród narodów przez głoszenie
słowa Bożego”. Czas Kościoła rozpoczął się wraz z
„przyjściem”, czyli zesłaniem Ducha Świętego na Apostołów,

Sakrament małżeństwa
zawarli:
Aleksandra Wyrębiak Sebastian Miłosek
W tym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Celina Drewnowska
Wieczny odpoczynek …..

Jezus daje Ducha Świętego przede wszystkim w tchnieniu przebaczenia. Jeśli uczniowie udzielą rozgrzeszenia
skruszonym grzesznikom, sam Bóg ich usprawiedliwi. Potężna władza, którą dotychczas dysponował sam Jezus,
dostaje się teraz w ręce apostołów. Dlaczego? Przecież kilkadziesiąt godzin wcześniej zaparli się Go, pozostawili,
zgrzeszyli ucieczką? Właśnie dlatego! Któż bowiem bardziej nadaje się na sędziego czynów ludzkich jak nie ten,
kto był winowajcą, któremu darowano coś gorszego niż karę śmierci? Miłosierni są jedynie ci, którzy dogłębnie
doznali miłosierdzia. Piotr wyparł się Jezusa, chcąc uratować siebie (Mt 26,69–75). A jednak po zdradzie
„wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał”. Owo „na zewnątrz” (exo) w kilku miejscach w Biblii ma znaczenie
wyrzeczenia się wszystkiego, utraty wszystkich dóbr, związków i szans życiowych, nawet potępienia w wiecznych
ciemnościach. Oznacza miejsce kary i rozpaczy (Mt 5,13; Mt 8,12; Ap 22,15; Mt 25,30; Mt 22,13). BÓG JEDNAK WSZYSTKO PRZEKREŚLA za jednym zamachem ręki kapłana. Ruch ręki kapłana w konfesjonale można
zinterpretować jako krzyż. Albo jakby Bóg chciał „machnąć ręką” na nasze grzechy. Nikt na świecie nie może
machnąć ręką na nasze grzechy, tylko Bóg. Mieli rację faryzeusze, kiedy powiedzieli, że gdyby człowiek odpuszczał grzechy, toby bluźnił. Jak więc zrozumieć udzielnie tej władzy apostołom? Czyżby Jezus dopuścił do bluźnierstwa? W żadnym wypadku! To po prostu On sam, w Duchu Świętym, będzie udzielał rozgrzeszenia. Duch
Święty, to obecność Boga w kapłanie. W wydarzeniu uzdrowienia paralityka, Jezus mówi do niego: „Synu!”.
Zanim przebaczył, nazwał go synem. Uczynił go dzieckiem Bożym, czyli kimś kochanym. Zanim go uleczył,
najpierw go usynowił. Dlaczego? Ponieważ uczucia albo leczą, albo powodują choroby. Uczucia decydują o trzech
czwartych naszych decyzji życiowych. Jeśli tak dużo zależy od uczuć, jeśli tak wiele zależy od miłości, to o ileż
więcej od Tego, który jest samą Miłością; od Tego, który jest Kimś nieskończenie większym niż uczucia!
zgromadzonych w jerozolimskim Wieczerniku wespół z Maryją, Matką Pana (por. Dz 1,
14). Czas Kościoła rozpoczął się z chwilą, gdy owe obietnice i zapowiedzi, które tak wyraźnie odnosiły się do Pocieszyciela, do Ducha Prawdy, zaczęły z całą mocą i oczywistością
wypełniać się na Apostołach, przesądzając o narodzeniu się Kościoła. Mówią o tym w
wielkiej obfitości i w wielu miejscach Dzieje Apostolskie. Wynika z nich, że według świadomości pierwszej wspólnoty, której wiarę wyraża św. Łukasz, Duch Święty objął niewidzialne — a równocześnie poniekąd „wyczuwalne” — kierownictwo tych, którzy po odejściu Pana głęboko przeżywali osierocenie. Wraz z przyjściem Ducha Świętego poczuli się
zdolni do tego, aby wypełniać powierzone im posłannictwo. Poczuli się mężni. To właśnie
sprawił w nich Duch Święty i nieustannie sprawia w Kościele poprzez ich następców. Łaska
Ducha Świętego bowiem, której Apostołowie udzielili przez włożenie rąk swym pomocnikom, jest w dalszym ciągu przekazywana w konsekracji biskupiej. Biskupi następnie w
sakramencie kapłaństwa czynią uczestnikami tego duchowego daru świętych szafarzy i troszczą się o to, by przez
sakrament bierzmowania zostali nią umocnieni wszyscy odrodzeni z wody i Ducha; w ten sposób, można powiedzieć, trwa w Kościele łaska Pięćdziesiątnicy. Mówi Sobór: „Duch Święty mieszka w Kościele, a także w sercach
wiernych, jak w świątyni (por. 1 Kor 3, 16; 6, 19); w nich przemawia i daje świadectwo przybrania za synów (por.
Ga 4, 6; Rz 8, 15-16. 26). Prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy (por. J 16, 13) i jednocząc we wspólnocie (in
communione) i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy
nim kieruje oraz owocami swoimi go przyozdabia (por. Ef 4, 11-12; 1 Kor 12, 4; Ga 5, 22). Mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej młodości, ustawicznie go odnawia i do doskonałego zjednoczenia z Oblubieńcem prowadzi”. (Bł. Jan Paweł II - ENCYKLIKA DOMINUM ET VIVIFICANTEM - O Duchu Świętym w życiu Kościoła i
świata)

Kącik dla dzieci

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
Największy grzech to nie ten,
którego najbardziej się wstydzisz,
ale ten, z którego usprawiedliwiasz się
sam przed sobą.

