OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Dziś przeżywamy dzień modlitwy i łączności z Kościołem
Prześladowanym. W tym roku jest to Syria. Przed Kościołem
są zbierane ofiary do puszek na pomoc dla nich.

Wiadomości Parafialne

2. Władze Samorządowe Miasta Nowy Dwór Maz. zapraszają
wszystkich dni 10 listopada (jutro) na godz.18.00 na odsłonięcie i poświęcenie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Uroczystość ta będzie miała miejsce na skwerze przy zbiegu
ul. Warszawskiej i ul. Zakroczymskiej.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

PIERWSZE CZYTANIE

3. We wtorek, 11 Listopada, przypada 96 rocznica odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Z tej zapraszamy na uroczystą MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
Mszę Św. .w tym dniu na godz. 10.00, sprawowaną w int. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Ojczyzny. Msze św. w tym dniu o godz. 7.00, 10.00, i 18.00.
4. Za tydzień III niedziela miesiąca. - o godz. 7.45 – wypominki roczne. o godz. 8.30 Msza Św. w int. zmarłych poleconych w wypominkach - po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie
dzieci z klas III przygotowujących się do I Komunii św.
- w godz. 19.00 – 21.00 – zapraszamy na modlitwę adoracyjną
przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.
5. W dniu jutrzejszym (poniedziałek 10 listopada) poradnia
przedmałżeńska będzie wyjątkowo czynna dopiero od godz.
17.00.

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

6. Spotkanie dla obu grup bierzmowanych odbędzie się
w najbliższą niedzielę po Mszy Św. o godz. 10:00.
7. Nie będzie zbiórki ministrantów w dniu jutrzejszym. Będzie natomiast wspólne spotkanie ze scholą, połączone z agapą, w sobotę 15 listopada o godz. 10.00 Szczegółowe informacje u ks. Mariusza.

Abp Sławoj Leszek Głódź podziękował za modlitwę w swojej intencji. Powiedział, jak zmienia się życie w obliczu choroby i jak dalej planuje pełnić swoją posługę w archidiecezji
gdańskiej. Na początku października br. abp Głódź, z powodu
choroby nowotworowej, przeszedł poważną operację usunięcia żołądka. – Powoli trzeba się oswajać z jedzeniem i ze
wszystkim. To, co szokuje, a czego nie oczekiwałem, to jest
to orzeczenie wyroku – przy chorobie nowotworowej stoi się
jak przed ścianą – wyznał.

Parafia p.w. św. Michała
Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl

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

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł
z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim,
ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku
wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez
bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł
mnie do bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Anioł rzekł: "Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się
w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi,
dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu:
będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą
te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami
potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju
drzewa owocowe, których liście nie więdną, których
owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą
rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za
lekarstwo".

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.
Bóg jest dla nas ucieczką i siłą:
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia
i góry zapadły w otchłań morza.
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże,
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje,
Bóg je wspomoże o świcie.
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną.
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi.
DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do
Koryntian. Bracia: Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą
budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny
budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś
wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak
buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć
innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus
Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że
Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świą-
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tynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest
święta, a wy nią jesteście.

Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Wybrałem i uświęciłem tę świątynię,
aby moja obecność trwała tam na wieki.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według św. Jana. Zbliżała się
pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących
za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy
sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich
ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał
monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych
zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Weźcie
to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska". Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że
napisano: "Gorliwość o dom Twój pożera Mnie".
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego:
"Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro
takie rzeczy czynisz?" Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech
dniach wzniosę ją na nowo". Powiedzieli do
Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano
tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu
trzech dni?" On zaś mówił o świątyni swego
Ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli
sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Oto słowo Pańskie.
KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA
Obchodzimy rocznicę poświęcenia pierwszej chrześcijańskiej świątyni. Wydarzenie to miało miejsce
w Rzymie, 9 listopada 324 roku. Dzisiejsze święto jest
okazją do przypomnienia sobie o tym, że również
każdy z nas jest Bożą świątynią. We chrzcie otrzymujemy dar przebywania w nas Trójcy Świętej. Jest to
obecność realna, a nie tylko symboliczna. To dar największy z możliwych i wyraz naszej ludzkiej godności.
http://www.mateusz.pl/czytania/2014/20141109.htm

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 09.11.2014
7.00 + W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
7.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 7
8.30 + Karolinę w 12 r. śm. i Józefa w 27 r. śm. Wiśniewskich Edwarda Kowalewskiego w 37 r. śm., zm. z rodz. Piaseckich i Wiśniwskich
10.00 + Annę i Romana Radomskich
11.30 + Jana w 6 r. śm. i Genowefę Kozińskich
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + WYPOMINKI
PONIEDZIAŁEK 10.11.2014
7.00 + Bogumiła (m) Siudej
7.00 + Janinę i Romualda Kowalik
7.00 + Janinę Rucińską w 10 r. śm.
18.00 + WYPOMINKI
18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 8
WTOREK 11.11.2014
7.00 + Marcina Jankowskiego w 15 r. śm.
7.00 + Krzysztofa w 14 r. śm. i Mirosława Banach, Danutę,
Tadeusza i Wiesława Burkackich
7.00 +Ireneusza Rajewskiego p.p.
10.00 W INTENCJI OJCZYZNY
18.00 + WYPOMINKI
18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg.9
ŚRODA 12.11.2014
7.00 + Gabrielę Gryrzpałowicz
7.00 + Adama Metelskiego p.p.
7.00 + Henryka Markowskiego p.p.
18.00 + WYPOMINKI
18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg.10
CZWATEK 13.11.2014
7.00 + Halinę Rączka w 5 r. śm.
7.00 + Mieczysława Polkowskiego
7.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 11
18.00 + WYPOMINKI
PIĄTEK 14.11.2014
7.00 + Witolda Mojek i Zdzisława Godlewskiego
7.00 + Zofię, Władysławę, Stanisława i Aleksandra Stasiorek,
zm. z rodz. Osowieckich, Zawadzkich i Stasiorek
7.00 + Stanisława Cicheckiego i Janinę Kazanowską
7.00 W intencji Piotra o potrzebne łaski
18.00 + WYPOMINKI
18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 12
SOBOTA 15.11.2014
7.00 + Anielę Mazurek i zm. z rodz.
7.00 + Stanisława i Stefanię Ruszteckich
7.00 + Marię, Stanisława, Wiktorię i Czesława Traczyk
7.00 W pewnej intencji
18.00 + WYPOMINKI
18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 13
NIEDZIELA 16.11.2014
7.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 14
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Katarzynę Sobieską i zm. z rodz.
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + WYPOMINKI

10 listopada, Święty Leon Wielki, papież i doktor Kościoła
Wybrane myśli z…

Kościół ma dziś to samo zadanie, co
w dawnych czasach - ocalić jak najwięcej
światła i wolności, stawiać opór światu,
który ściąga go nisko ku swemu poziomowi,
i czekać na lepsze czasy – mówi abp Stanisław Gądecki.
Przypomnimy, że: żyjąc w grzechu sami
wykluczamy się z Kościoła, a nie Kościół nas
wyklucza…

Zachęcamy do organizowania Marszu Niepodległości na kilka dni przed 11 listopada,
pomocne informujcie o nim można uzyskać
drogą mailową
(kontakt@marszniepodleglosci.pl).
11 listopada wszyscy spotkajmy
się w Warszawie!

Leon urodził się około 400 r. Od młodości wyróżniał się tak wielką erudycją i zdolnościami
dyplomatycznymi, że nawet jako zwykły akolita wysyłany był przez papieża do ważnych misji.
Na jego polecenie udał się m.in. z poufną misją do św. Augustyna. Kiedy przebywał z misją
pokojową w Galii, został obrany papieżem po śmierci Sykstusa III. Po powrocie do Rzymu
został konsekrowany 29 września 440 r., rozpoczynając swoje ponad 21-letnie kierowanie
Kościołem. Jego pontyfikat przypadł na czasy licznych sporów teologicznych i zamieszania pośród hierarchii
kościelnej. Musiał zwalczać liczne herezje oraz tendencje odśrodkowe, podejmowane przez episkopaty Afryki
Północnej i Galii. Poprzez swoich legatów brał udział w soborze w Chalcedonie (451). W dogmatycznym liście do
biskupa Konstantynopola, Leon I rozwinął naukę o dwóch naturach w Chrystusie. Sobór Chalcedoński przyjął
wiarę w jednego Chrystusa w dwóch naturach, obu niezmiennych i nieprzemieszczalnych, ale także nierozdwojonych i nierozdzielnych, tworzących jedną osobę. Powiązał liturgię z codziennym życiem chrześcijańskim; np.
praktykę postu z miłosierdziem i jałmużną. Nauczał, że liturgia chrześcijańska nie jest wspomnieniem wydarzeń
minionych, lecz uobecnieniem niewidzialnej rzeczywistości. Leon przyczynił się do uznania prymatu stolicy Piotrowej zarówno przez cesarza zachodniego Walentyniana III, jak i przez Konstantynopol. Cesarz ów ogłosił edykt
postanawiający, że zarządzenia Stolicy Apostolskiej muszą być uważane za prawo; oznaczało to prymat jurysdykcyjny biskupa rzymskiego. Bronił Italię i Rzym przed najazdami barbarzyńców. Papież ten wsławił się także działalnością charytatywną oraz zdecydowanym przeciwstawianiem się praktykom pogańskim czy wpływom sekty
manichejczyków. Był obrońcą kultury zachodniej. Jako pierwszy papież otrzymał przydomek "Wielki". Zmarł 10
listopada 461 r. w Rzymie. Został pochowany w portyku bazyliki św. Piotra. Zachowało się po nim ok. 150 listów
i prawie 100 mów wygłoszonych do mieszkańców Rzymu podczas różnych świąt. Pozwalają one poznać wiedzę
teologiczną papieża oraz ówczesne życie liturgiczne. W roku 1754 Benedykt XIV ogłosił go doktorem Kościoła.

13 listopada, Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, pierwsi męczennicy Polski

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Irena Gryszkiewicz
Śp. Stanisław Awęcki
Wieczny odpoczynek…

W 1001 r. zaprzyjaźniony z księciem Bolesławem Chrobrym cesarz niemiecki Otton III zaproponował założenie
na naszych ziemiach klasztoru, który głosiłby Słowianom Słowo Boże. Cesarz postanowił wykorzystać do zamierzonego dzieła biskupa Brunona z Kwerfurtu, towarzysza św. Wojciecha, znającego
ziemie Słowian. Brunon wybrał do pomocy w przeprowadzeniu misji brata Benedykta. Benedykt
pochodził z zamożnej włoskiej rodziny. Rodzice przeznaczyli go do stanu duchownego już jako
małego chłopca. Liczyli, że zostanie kapłanem diecezjalnym. Wybrał on jednak życie pustelnicze.
Po pewnym czasie przyłączył się do św. Romualda. Zaprzyjaźnił się z pustelnikiem Janem, mieszkającym na zboczu Monte Cassino. Jan z Wenecji pochodził z rodziny patrycjuszów weneckich. Potajemnie opuścił Wenecję, udając się do opactwa benedyktyńskiego. Ta decyzja stała się pewnego rodzaju sensacją.
Obydwaj podjęli życie pustelnicze. Odznaczali się stanowczością, skutecznością w działaniu i wysoką kulturą.
Benedykt i Jan, po przybyciu na dwór Bolesława Chrobrego w początkach 1002 r., założyli pustelnię na terenie,
który im podarował król (obecnie Wojciechowo) pod Międzyrzeczem. Wkrótce dołączyli do nich Polacy możnego
rodu (może nawet książęcego): żarliwi religijnie rodzeni bracia Mateusz i Izaak, oraz Krystyn, pochodzący prawdopodobnie z pobliskiej wsi. Szóstym zakonnikiem był Barnaba, który wraz z Benedyktem i Janem przybył do
Polski z Włoch. Uniknął męczeństwa i według ustnej tradycji resztę życia spędził u kamedułów. Eremici zobowiązali się do pustelniczego trybu życia, a przede wszystkim do prowadzenia pracy misyjnej. Benedykt i Jan nauczyli
się nawet języka polskiego. W nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. zostali napadnięci przez zbójców i wymordowani.
Pierwsze ciosy mieczem otrzymał Jan, po nim zginął Benedykt. Izaaka zamordowano w celi obok. Mateusz zginął
przeszyty oszczepami, gdy wybiegł z celi w stronę kościoła. Mieszkający oddzielnie Krystyn próbował jeszcze
bronić klasztoru, ale i on podzielił los towarzyszy. Prawdopodobnie powód napadu był rabunkowy, ponieważ
zakonnicy otrzymali od Chrobrego środki w srebrze na prowadzenie misji. Kult męczenników zaczął się już od ich
pogrzebu. Wkrótce potem, w 1006 r., św. Brunon napisał "Żywot pięciu braci męczenników". Są to pierwsi męczennicy polscy wyniesieni na ołtarze. Relikwie świętych znajdują się w wielu kościołach w Polsce, a także we
Włoszech i w Czechach.
Por. http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci//

