OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przeżywamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa
różańcowe w naszym kościele są: w niedzielę o godz. 17.30, w tygodniu
o 17.15.
2. Ofiar zbierane dziś na tacę przeznaczone są na remont naszego Kościoła.
3. Jutro I poniedziałek miesiąca, o godz. 18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych. Intencje można wrzucać do puszki przy ołtarzu M. Bożej. Intencje zaczniemy wyczytywać od godz. 17.50.
4. Od 10 października (piątek) będziemy przyjmować na wypominki roczne,
jednorazowe oraz na listopadową Mszę Św. zbiorową.
5. W najbliższa niedzielę obchodzony będzie XIV Dzień Papieski. Będziemy
go rozważali pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie „Jednym z elementów Dnia Papieskiego jest zbiórka ofiar na stypendia dla zdolnej młodzieży ,pochodzącej z niezbyt zamożnych rodzin. Przy kościele zbiórkę przeprowadzą panie z Żywego Różańca, a na terenie miasta ofiary na ten cel zbierać
będzie młodzież z Gimnazjum nr. 1 im. Jana Pawła II. Młodzież gimnazjalna
uczestniczyć będzie we Mszy Św. o godz. 10.00.
6. Wszystkie grupy przygotowujących się do bierzmowania zapraszamy na
spotkanie w przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz.10.00.
7. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczone będą na dzieła
charytatywne „Caritas” w naszej Diecezji.
8. Można zgłaszać intencje mszalne na 2015 rok, są także jeszcze wolne
intencje i w tym roku. Zapraszamy.
9. Dziękujemy p. Jadwidze, Danucie, Jadwidze, Barbarze, Stanisławie, Irenie,
Monice, Urszuli, Agnieszce, siostrze i panu Jerzemu za pomoc w sprzątaniu
kościoła.
10. Założono nowe parapety z granitu nad kaloryferami. Bardzo prosimy by
na nich nie siadać.(nie są do tego przystosowane). Siadanie na nich spowoduje ich wyrwanie lub uszkodzenie. Zakończono już prace malarskie. Bardzo
prosimy o to by, szanować te prace, nie niszczyć, ścian, by na nie uważać.
Prosimy też młodzież o to by na ścianach niczego nie rysowała ani nie wycinała, jak to ma w nawyku. Jeśli coś złego zauważymy u innych, zwracajmy
im uwagę. Będziemy wam wdzięczni.
11. W tym tygodniu będziemy zakładać wentylację w kościele. Od jutra,
specjalna ekipa, przy pomocy specjalnych maszyn oraz środków rozpocznie
czyszczenie posadzki w prezbiterium i na całym kościele. W związku z tym
zwracamy się z gorącą prośbą do panów. Prosimy by jutro na godz. 11.00
przyszło 5 panów, trzeba będzie wynieść wszystkie ławki z jednej strony
kościoła na zewnątrz, by mogli tę posadzkę wyczyścić, a późnym popołudniem również 5 panów, by te ławki ponownie wnieść i ustawić w kościele.
Podobnie o taką pomoc prosimy we wtorek. Z góry gorąco dziękujemy.
12. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Można ją nabyć
w zakrystii.

Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
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Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Chcę zaśpiewać
memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej
winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził
w niej szlachetną winorośl; w pośrodku niej zbudował
wieżę, także i kadź w niej wykuł. I spodziewał się, że
wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody.
"Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie
z Judy, rozsądźcie proszę, między mną a między winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej,
a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by
winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc
dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej
ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię,
nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty
i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz".
Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie
z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał tam
sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności,
a oto krzyk grozy.

PSALM RESPONSORYJNY

Oto słowo Boże.

Refren: Winnicą Pana jest dom Izraela.
Przeniosłeś z Egiptu winorośl
i zasadziłeś ją wygnawszy pogan.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza,
aż do Rzeki swe latorośle.
Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie
i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny
i obgryzają polne zwierzęta.
Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów,
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze,
a będziemy zbawieni.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian. Bracia: O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie
i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który
przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych
serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia,
wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli
jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na
myśli. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęli-
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ście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg
pokoju będzie z wami.

Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: "Posłuchajcie
innej przypowieści.
Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył
ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę,
w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do
rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy
chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili,
trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne
sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak
samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna,
tak sobie myśląc: «Uszanują mojego syna». Lecz rolnicy zobaczywszy syna, mówili do siebie: «To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo». Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.
Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni
z owymi rolnikami?" Rzekli Mu: "Nędzników marnie
wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom,
takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej
porze". Jezus im rzekł: "Czy nigdy nie czytaliście
w Piśmie: «Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach»? Dlatego powiadam wam:
Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce".

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA
Gdy zaczynają umierać nasze przyjaźnie, robimy wszystko, by je
uratować. Zdarza się, że wszystko stawiamy na jedną kartę, byleby nie
utracić człowieka, którego tak bardzo kochamy i potrzebujemy. Bóg
czyni tak samo. Przypowieść o niegodziwych dzierżawcach winnicy
opowiada o Bogu, który podejmuje walkę o przyjaźń z człowiekiem.
Winnica jest Biblii tradycyjnym obrazem więzi Boga z Jego umiłowanym ludem. Jednakże Izrael zrywa przyjaźń ze swoim Bogiem, nie
chce odpowiedzieć miłością na miłość. Dla Boga jest to — jeśli tak
wolno powiedzieć — prawdziwą katastrofą, i czyni On wszystko, by te
zerwane więzi na nowo zawiązać. Nieustannie przypomina o sobie
poprzez proroków. Ci jednak wracają z pustymi rękami, wyszydzeni,
bici, kamienowani. Bóg zatem stawia wszystko na jedną kartę: na
swojego jedynego Syna.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 05.10.2014
7.00 WI INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA
8.30 + Mirosława i Edwarda Predel
10.00 + Mariannę i Władysława Nosarzewskich, ich
rodziców i zm. z rodz. Nalborskich
11.30 + Genowefę w 11 r. śm. i Jana Kozińskich
11.30 Dziękczynno – błagalna
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Beatę Jędrasik w 12 r. śm., cr. Parzuchowskich, Jędrasików i Ferenców
PONIEDZIAŁEK 06.10.2014
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego
7.00 + Ryszarda Tkaczyk
7.00 + Ferdynanda Sobczaka p.p.
18.00 + ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
WTOREK 07.10.2014
7.00 + Tadeusza Wiernickiego w 30 r. śm.
7.00 + Hannę Mamełka, Elżbietę i Józefa Święckich
7.00 + Barbarę Kuzka p.p.
18.00 + Bogdana Lenkiewicza
18.00 + Stanisława Kowalczyk p.p.
ŚRODA 08.10.2014
7.00 + Teresę w 1 r. śm. Włodzimierza, zm z rodz.
Łacheckich, Gałczyńskich i Kietlińskich.
7.00 + Leona i Cecylię Tytkowskich, Jana i Helenę
Zdunek
7.00 + Teresę Wiczewską
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 + Dariusza Affek
CZWATEK 09.10.2014
7.00 O Boże błogosławieństwo dla Jagody Fabisiak
w 2 r. urodzin
7.00 + Mieczysława Makowskiego
7.00 +Jerzego Seredyńskiego w 10 r. śm i za Barbarę
18.00 + Sławomira Bardoni w 15 r. śm.
PIĄTEK 10.10.2014
7.00 W pewnej intencji
7.00 + Bogdana Przybysza
7.00 + Jana Michałowskiego p.p.
18.00 + Stanisława Kwiatkowskiego w 26 r. śm.
SOBOTA 11.10.2014
7.00 + Hannę Kamińską w 3 r. śm.
7.00 + Franciszkę Kurowską
7.00 Dziekczynno – błagalna za 80 lat życia dla Sabiny Składanek oraz o zdrowie dla dzieci, wnuków
i prawnuków.
18.00 + Bogdana w 3 r. śm., Jana, Janinę Łaszutko,
Hieronima i Leokadię Mariańskich

Ochrzczeni w minionym tygodniu
1. Jakub Portuś 2. Eryk Michalski

Rekolekcje Maryjne zelatorów
Kół Żywego Różańca
17-19 października 2014 roku - Loretto k.
Kamieńczyka

„Różaniec bezpieczną kotwicą na
drogach czasu”
Zachęcamy do wzięcia udziału w rekolekcjach, które po raz pierwszy
w naszej Diecezji organizujemy
w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto. Ten święty czas skupienia jest nam dany jako osobiste
przygotowanie do ponownego zawierzenia siebie, swoich bliskich
i naszych wspólnot różańcowych
Matce Bożej oraz oddania się Jej na
własność.
Proponowany termin wybraliśmy ze
względu na maryjność października.
Rekolekcje
obejmują
pobyt
z
całodziennym
wyżywieniem
i noclegiem w domu rekolekcyjnym
u Sióstr Loretanek.
Zgłoszenia prosimy kierować na nr
telefonu: 22 675-67-25 lub 692-112496, do 10 października 2014 roku.
Zjazd uczestników w piątek, 17 października - godz. 13.00.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Wiera Wanna
Śp. Zenon Kruszewski
Śp. Jan Meskler
Wieczny odpoczynek…

7 października Najświętsza Maryja Panna Różańcowa
Wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad
wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października
1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę
muzułmańską. Ówczesny papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej
– usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał
wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne
floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego
spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę. Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy
chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej
i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół.
W roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo Różańca świętego - módl się za
nami", a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.

9 października Błogosławiony Wincenty Kadłubek, biskup
Wincenty urodził się w Karwowie. Pierwsze nauki pobierał w pobliskiej Stopnicy, potem
udał się do Krakowa, gdzie uczęszczał do szkoły katedralnej. Cieszył się przyjaźnią księcia
Kazimierza Sprawiedliwego. Przypuszcza się, że miejscem jego nauki były Paryż albo Bolonia - albo obie te uczelnie. Należał więc do elity uczonych w Polsce. Zapewne zaraz po
powrocie ze swoich studiów otrzymał święcenia kapłańskie. Gdy powrócił do kraju Mistrz
Wincenty, był na dworze książęcym, w charakterze notariusza, a potem kanclerza dworu.
Mógł być także kapelanem książęcym. W tym czasie zaczął zapewne pisać swoją Kronikę
polską (Chronica Polonorum) - największe dzieło swego życia i literatury tamtych czasów.
Po śmierci biskupa krakowskiego, został wybrany na jego następcę. Jako biskup podpisywał
się "niegodny sługa Kościoła". Należał do najżarliwszych zwolenników reform w Polsce.
Dla poparcia reform, inspirowanych przez Stolicę Apostolską, Wincenty brał udział w synodach, zwołanych specjalnie w tym celu. Cześć do Najświętszego Sakramentu miał podkreślić przez wprowadzenie tzw. wiecznej lampki przed tabernakulum. Po dziesięciu latach pasterzowania diecezji
krakowskiej, za pozwoleniem papieża zrzekł się urzędu. Czuł, że spełnił zadanie swojego życia i postanowił wstąpić do klasztoru. Wybrał sobie opactwo. Zgodnie z zasadą ascetyczną "Bogu wszystko - sobie nic" pozostawił
swój majątek rodowy, bogactwo i sławę, jaką cieszył się na dworze księcia krakowskiego. Wincenty przeżył tam
ostatnich 5 lat swego życia. Jest pierwszym historykiem polskim. Zmarł w Jędrzejowie 8 marca 1223 r. Nawiedzali grób Wincentego Konrad Mazowiecki, król Kazimierz Wielki, król Kazimierz Jagiellończyk i Jan Długosz.
W roku 1764 Kongregacja Obrzędów zatwierdziła kult, a papież Klemens XIII podpisał odpowiednią bullę, co
równało się formalnej beatyfikacji.

http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci

