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                   9. 03. 2014      -  OGŁOSZENIA    DUSZPASTERSKIE 
 
   1. W dniu dzisiejszym zapraszamy na warsztaty małżeńskiektóre rozpoczną się o 
godz.19.00. w sali pod kancelarią. Przed tym spotkaniem zapraszamy na Mszę  Św. o 
godz.18.00. W tym dniu o godz 19.00  rozpocznie się również w naszej parafii   
      Kurs Przedmałżeński. 
 
   2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne : 
       - w piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej są odprawiane : 
         o godz.17.15. dla dzieci wraz z rodzicami, i o godz.18.30,czyli bezpośrednio po 
         Mszy św. wieczornej- dla młodzieży i dorosłych 
       - na rozważanie Męki Pańskiej w Nabożeństwie Gorzkich Żali zapraszamy w 
         niedziele Wielkiego Postu o godz.17.15. 
 
   3. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się od 17 do 22 marca. 
       17 , 18 i19 marca dla dzieci i młodzieży w następującym porządku : 
       - godz.8.00 – Szkoły Ponadgimnazjalne 
       - godz.9.30 – Szkoła Podstawowa – klasy I , II , III 
       - godz.11.00 – Szkoła Podstawowa – klasy IV ,V , VI 
       - godz.12.30 – Gimnazjum 
        
       20 , 21 , 22 marca nauki rekolekcyjne dla dorosłych na Mszach św. o godz. 7.00 , 
       10.00 , 18.00 i 19.30  Módlmy się o owocne rekolekcje dla całej parafii,za rekolek-
cjonistę i spowiedników 
 
   4. W przyszłą niedzielę 16 marca przed kościołem będą zbierane ofiary do puszek na 
       dzieła pomocy Misjom „AD GENTES „ 
 
   5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.Jest ona do nabycia w zakrystii. 
 
6. W przyszłą niedzielę zapraszamy II gr kandydatów przygotowujących się do bierzmo-
wania na 16.00 młodziez, która  przygotowuje się już 2 rok, zostaje na spotkanie po 
Mszy Św o godz 10.00 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

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

KALENDARZ LITURGICZNY 
10 III Poniedziałek. Dzień powszedni. 
Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63b); 2 Kor 6, 2b; Mt 25, 31-46; 
 
11 III Wtorek. Dzień powszedni. 
Iz 55, 10-11; Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 (R.: por. 18); Mt 4, 4b; Mt 6, 7-15; 
 
12 III Środa. Dzień powszedni. 
Jon 3, 1-10; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18-19 (R.: por. 19); Jl 2, 13; Łk 11, 29-32; 
 
13 III Czwartek. Dzień powszedni. 
Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14; Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 7c-8 (R.: por. 3a); Ps 51, 12a. 14a; 
Mt 7, 7-12; 
 
14 III Piątek. Dzień powszedni. 
Ez 18, 21-28; Ps 130 (129),1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8 (R.: por. 3); Ez 33, 11; Mt 5, 20-26; 
 
15 III Sobota. Dzień powszedni. 
Pwt 26, 16-19; Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 1); 2 Kor 6, 2b; Mt 5, 43-48; 
  
16 III Druga Niedziela Wielkiego Postu.  
Rdz 12, 1-4a; Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22); 2 Tm 1, 8b-l0; Por. Mt 17, 7; Mt 
17, 1-9; 
 
ZAPOWIEDZI 
Szczepan Smakulski kaw. Z par tutejszej  oraz  Iwona Malinowska st. wolnego 
z par tutejszej 
 
Piotr Marcin Woźniak kaw. Z par tut oraz Anna Jaworska Panna z par tut.  

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

Wiadomości  Parafialne 
Numer 279 (459)      1 Niedziela Wielkiego Postu, 10 marca 2014r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Stworzenie i grzech pierwszych ludzi 
Czytanie z Księgi Rodzaju Rdz 2,7–9;3,1–7 
Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego 
nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą 
żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg 
umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga 
wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny 
owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i 
drzewo poznania dobra i zła. A wąż był najbardziej przebiegły 
ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to 
rzekł do niewiasty: „Czy to prawda, że Bóg powiedział: »Nie 
jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?«”. Niewia-
sta odpowiedziała wężowi: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść 
możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogro-
du, Bóg powiedział: »Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go 
dotykać, abyście nie pomarli«”. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: 
„Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie 
owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg 
będziecie znali dobro i zło”. Wtedy niewiasta spostrzegła, że 
drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą 
dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wie-
dzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu 
mężowi, który był z nią; a on zjadł. A wtedy otworzyły się im 
obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe 
i zrobili sobie przepaski. 
Oto słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY  
Ps 51,3–4.5–6a.12–13.14 i 17 
Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. 
Zmiłuj się nade mną, Boże, 
w łaskawości swojej, 
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Uznaję bowiem nieprawość swoją, 
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
Przeciwko Tobie zgrzeszyłem 
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia 
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 
Panie, otwórz wargi moje, 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

 
DRUGIE CZYTANIE 
Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficiej spłynęła łaska 
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian  
Rz 5,12.17–19 
Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a 
przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszyst-

kich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez 
przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego 
jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i 
daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jedne-
go – Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego 
sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn 
sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi uspra-
wiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeń-
stwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak 
przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwy-
mi. 
Oto słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 4,4b 
Chwała Tobie, Słowo Boże 
Nie samym chlebem żyje człowiek, 
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 
Chwała Tobie, Słowo Boże 
 
EWANGELIA 
Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza  
Mt 4,1–11 
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszo-
ny przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i 
czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przy-
stąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem 
Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. 
Lecz On mu odparł: „Napisane jest: »Nie samym chle-
bem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pocho-
dzi z ust Bożych«”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta 
Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: 
„Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest prze-
cież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na 
rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził 
swej nogi o kamień«”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest 
napisane także: »Nie będziesz wystawiał na próbę 
Pana, Boga swego«”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na 
bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa 
świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to 
odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem 
napisane: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał 
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«”. Wtedy 
opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługi-
wali Mu. 
Oto słowo Pańskie. 
 
 



 

Intencje Mszalne 

W tym tygodniu do wieczności odeszli: 
+ Teodor Rabow 
+ Ireneusz Mańkowski 
Wieczny odpoczynek ….. 

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA   Posypa-
nie głów popiołem jest znakiem wejścia na drogę poku-
ty. Szatan jednak, widząc łzę skruchy w oku człowieka, 
nie zostawia go w spokoju. Od samego początku jest 
kłamcą i zabójcą i każdą próbę nawrócenia traktuje 
jako zamach na swoją własność. Z diabłem się nie tań-
czy, z nim trzeba walczyć. Słowem o kuszeniu Chrystusa 
na pustyni Kościół od wieków otwiera czas Wielkiego 
Postu. To wielkie zaproszenie do wejścia w zmaganie z 
pradawnym przeciwnikiem. To także dobra nowina 
umocnienie dla nas, gdyż nieprzyjaciel został już poko-
nany, a w walce z nim poprzedza nas i nam towarzyszy 
Jezus Chrystus - żywe Słowo Boga. 
 

NIEDZIELA 09.03.2014 
7.00    W Int. Różańca Fatimskiego 
8.30   + Michała Kamińskiego w 1 r. śm oraz Hannę Kamińską. 
10.00 + Helenę i Stanisława Grądzkich, Janinę Dzikowską. 
11.30 + Wiesława w 7 r. śm. i Halinę Olszewskich, Eleonorę, 
Franciszka, Władysława i Czesława Ciesielskich. 
13.00  W int. parafian  
18.00 + Eugeniusza Ptasińskiego w 7 r. śm. 
 
PONIEDZIAŁEK 10.03.2014 
7.00 + Jana i Martę Kowalik. 
7.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące. 
7.00 + Kazimierza i Janusza Fronczak, Marka Rytel, Marię i 
Wacława Wojda. 
18.00 + Felicję, Aleksandra i Romana Rowickich. 
 
WTOREK 11.03.2014 
7.00 + Kazimierza Stafińskiego w 14 r śm. i zm. z rodz. 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
7.00 + Władysława, Irenę i Weronikę Sietlickich, Alfreda, 
Franciszkę i Bolesława Piotrowskich 
18.00 + Łukasza Grabowskiego w 8 r. śm. 
18.00 + Annę Białobrzeską p.p. 
 
ŚRODA 12.03.2014 
7.00  Dziękczynna za otrzymane łaski. 
7.00 + Andrzeja Stawarskiego p.p. 
7.00 + Mieczysława Skwarskiego 
18.00  Nowenna do MBNP 
18.00 + Michała Hetmanowskiego p.p. 
 
CZWATEK 13.03.2014 
7.00 + Kazimierza, Zofię i Władysława Januszewskich, Janinę, 
Józefa i Włodzimierza Obtułowicz. 
7.00 + Jadwigę w 3 r. śm. i Karolinę Frączak i Klementynę 
Krajczyńską. 
7.00 + Zdzisława i Ryszarda Stankowskich oraz c. r. Rudnic-
kich i Stankowskich.  
18.00 + Rafała Niedźwiedź 
 
PIĄTEK 14.03.2014 
7.00 + Stanisława Antosiewicza w 4 r. śm. zm. z rodz. Antosie-
wiczów, Kołpaczewskich i Królikowskich. 
7.00 + Jadwigę i Feliksę Krysa. 
7.00   O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Beaty – 
Marii i Pawła  
18.00 + Grażynę Wodyńską w 3 r. śm. 
18.00 + Kazimierza Gilewskiego, Władysława, Józefę i Zenona 
Grzegrzółków, Teresę Rutkowską i             Władysławę Wit-
kowską  
 
SOBOTA 15.03.2014 
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich. 
7.00 + Romualda i Jana, Eleonorę i Stanisława Szczechowicz. 
7.00 + Janusza Kerner w 25 r. śm. 
18.00 + Longina Zakrzewskiego, zm. z rodz. Zakrzewskich i 
Koczara. 
18.00 + Wincentego Jabłońskiego, za jego rodziców i rodziców 
Łaska. 
 
NIEDZIELA 16.03.2014 
7.00   + Helenę i Józefa Kuśmierczyk 
8.30   + Wypominki roczne 
10.00 + Henryka w 9 r. śm., Helenę i Władysława Tomaszew-
skich, Cecylię i Feliksa Śmietanowskich. 
11.30 + W Intencji Niepełnosprawnych.  
13.00    W int. parafian  
18.00 + Janinę, Wacława i Henryka Liwskich oraz cr. Piasec-
kich. 
 

Większa ilość czasu wolnego, 
jakim ludzie starsi dysponują 
w tej fazie życia, daje im moż-
liwość podjęcia refleksji, nad 
zasadniczymi pytaniami, które 
wcześniej zostały być może 
zaniedbane z powodu naglą-
cych spraw bądź takich, które 
przez nich uważane były za 
pierwszorzędne. Świadomość, 
że bliski jest ostateczny kres, 
skłania człowieka starszego do 

skoncentrowania się na tym, co istotne, i nadania zna-
czenia temu, czego nie niszczy upływ lat. Właśnie ze 
względu na tę sytuację osoba starsza może wypełniać 
swą rolę w społeczeństwie. Jeżeli prawdą jest, że czło-
wiek żyje z dorobku tych, którzy go poprzedzili, a jego 
przyszłość w decydującej mierze zależy od tego, w jaki 
sposób zostały mu przekazane wartości kultury narodu 
do którego należy, to mądrość i doświadczenie osób 
starszych mogą oświecać jego kroki na drodze postępu 
ku coraz pełniejszej formie cywilizacji. Jakże ważne 
jest, by odkryć na nowo to wzajemne wzbogacanie się 
różnych pokoleń! Wielki Post poprzez swoje mocne 
wezwanie do nawrócenia i solidarności prowadzi nas w 
tym roku do skupienia uwagi na tych ważnych zagadnie-
niach, które dotyczą wszystkich. Co stałoby się, gdyby 
Lud Boży uległ swoistej rozpowszechnionej obecnie 
mentalności, która uznaje za niemal bezużytecznych 
tych naszych braci i siostry, których możliwości zostają 
ograniczone przez przypadłości wieku czy przez choro-
by? Jakże inna natomiast będzie wspólnota, od rodziny 
poczynając, która będzie starała się być zawsze na nich 
otwarta i gotowa ich przyjąć! (Fragment Orędzia Ojca 
Świętego Jana Pawła II na Wielki Post 2005 roku) 

Kącik dla dzieciKącik dla dzieciKącik dla dzieciKącik dla dzieci    

Tajemnica postu zaczyna się od tematu kuszenia. Kuszenie jest początkiem grzechu – choć nie jest grzechem, i jest 
końcem raju – choć dokonało się jeszcze w stanie łaski. Kuszenie jest najbardziej niebezpieczną propozycją dla 
człowieka, choć jednocześnie sprawia, że możemy być bliżej Boga. Pokusa jest dopuszczana na nas jedynie po to, 
by ją odrzucić. Przyjęcie propozycji pokusy jest odrzuceniem Boga. W czytaniach tej niedzieli trzykrotnie jest 
mowa o kuszeniu: pierwszych ludzi, w ogóle ludzkości i wreszcie Jezusa. Ewangelia przekonuje nas, że jedynie w 
Jezusie jest możliwe pokonanie szatana. Nawet bezgrzeszni Adam i Ewa dali się oszukać kusicielowi. Bez Jezusa 
nikomu nie uda się przejrzeć przebiegłości, która obnaża nas aż do rozpaczliwego wstydu. Łaska Jezusa chroni 
przed tym, by nie ulec oszustwu chciwości, która jest tak naprawdę żebraniem; oszustwu wyniesienia, które jest 
upadkiem w przepaść hańby; oszustwu żądzy, która stwarza jeszcze większy głód. Pokusa jest tak naprawdę nielo-
giczna, bo zupełnie nieopłacalna. Przynosi absolutnie odwrotny skutek do obiecanego. Żądza nie daje zaspokoje-
nia, tylko niepokoi. Sława nie daje dowartościowania naszej osoby, lecz odrzucenie i rozpacz. Wreszcie chciwość 
sprawia, że ostatecznie odmawiamy nawet samemu sobie tego, co posiadamy. Pokusa kryje w sobie sprzeczność. 
Jest zyskiem, który nas okrada; chlebem, który okazuje się kamieniem, wreszcie jest długim łańcuchem pokłonów, 
które rzucają jedynie władczy cień na innych. W hebrajskim owa przebiegłość węża (ARUM) zapisywana jest 
tymi samymi literami co nagość Adama i Ewy (AROM). Natchniony autor chciał bowiem zaznaczyć ową sprzecz-
ność obietnicy węża, która wydawała się korzystną roztropnością, a stała się żebraczą, obnażającą głupotą! Nie 
jesteśmy odpowiedzialni za pokusy, ale za zgodę na nie, za wiarę w to, że są większym dobrem niż przyjaźń z 
Bogiem. Dla wielu grzech jest ciekawszy niż sam Bóg, i w skrytości serca uważają, że Bóg może dać o wiele 
mniej szczęścia niż to, co proponuje pokusa. Co to jest pokusa? Jest tym, co sprawia, że odsuwamy Boga bardziej, 
ceniąc cokolwiek innego. To propozycja anioła ciemności, który twierdzi dość nachalnie, że w Bogu nie ma tyle 
szczęścia, ile jest we wszystkim, oprócz Boga. Wszystko może być kuszeniem, jeśli się uwierzy, że Bóg jest o 
wiele mniej godny uwielbienia i o wiele mniej ma do ofiarowania w samym sobie. Pokusą może być nawet inne 
dobro niż sam Bóg. Czy może być jednak dobro poza Bogiem? Jezus odpowiedział pewnemu młodemu człowie-
kowi: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg” (Łk 18,19). To zupełnie nam wystar-
cza. Jeśli Jezus nazwany został dobrym, to zapewne jest samym Bogiem, wszystko inne tylko wydaje się dobre. 

Tekst do przemyśleń 

Pierwsza niedziela wielkopostnej drogi ukazuje naszą sytuację czło-
wieka na tej ziemi. Zwycięska walka z pokusami, która rozpoczyna 
misję Jezusa, jest zaproszeniem do uświadomienia sobie własnej 
ułomności, aby przyjąć Łaskę, która uwalnia z grzechu i wlewa nową 
siłę w Chrystusie jako drodze, prawdzie i życiu (por. Obrzędy Chrze-
ścijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych, n. 25). Jest stanowczym 
wezwaniem by przypomnieć, jak wiara chrześcijańska implikuje, na 
wzór Chrystusa i w jedności z Nim, walkę „z władcami tego świata 
pogrążonego w ciemnościach” (Ef 6,12), w którym diabeł działa i 
nie ustaje, także i dzisiaj, w kuszeniu człowieka, który chce zbliżyć 
się do Pana: Chrystus wychodzi z niej zwycięski, aby otworzyć nasze 
serce na nadzieję i prowadzić nas do zwyciężania pokus zła. 

(Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2011) 

Zwijając nitkę,  

odczytaj hasło  

i zapytaj Rodziców 

co to znaczy  

oraz jak to hasło  

stosować 


