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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
10.XI.2013 -

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Jutro ,11 listopada, przypada 95 rocznica odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Z tej racji zapraszamy na uroczystą Mszę Św. w tym
dniu na godz.10.00,sprawowaną w int. Ojczyzny Msze św. w tym dniu
o godz.7.00 , 10.00 i 18.00.

Wiadomości Parafialne

2. Do 30 listopada codziennie o godz.18.00 jest odprawiana zbiorowa Msza
Św. w intencji zmarłych, poleconych modlitwom. Imiona i Nazwiska
zmarłych są wyczytywane w 3 częściach : I – poniedziałek i czwartek ,
II – wtorek i piątek , III – środa i sobota.

Numer 262(442)

3. Za tydzień III niedziela miesiąca.
- o godz.7.45 – wypominki roczne
- o godz.8.30 – Msza św. w int. zmarłych
- w godz.19.00 – 21.00 – zapraszamy na modlitwę adoracyjną przed
Chrystusem obecnym w Najśw. Sakramencie.
4. Organizujemy w tym roku Mikołajki dla dzieci które uczęszczają na Mszę św dziecięcą, Potrzebujemy złożyć ponad 200 paczek, apelujemy więc do każdego aby idąc na Mszę św niedzielną zabrał ze
sobą jakieś słodkości z których moglibyśmy te paczki przygotować. Od przyszłej niedzieli będzie
wskazane miejsce gdzie będzie można te dary złożyć. Jeśli każdy coś przyniesie nawet drobiazg to
wiele dzieci z naszej wspólnoty parafialnej będzie się cieszyło jakimś smakołykiem. Koordynatorem tej
akcji jest Ks. Łukasz

KALENDARZ LITURGICZNY

11 XI Poniedziałek. Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa.
Iz 61, l-3a; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); J 13, 34; Mt 25, 31-40;
12 XI Wtorek. Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika.
Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); J 17, 21; J 17, 20-26;
13 XI Środa. Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski.
Rz 8, 31b-39; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); Mt 5, 10; Mt 10, 28-33;
14 XI Czwartek. Dzień powszedni.
Mdr 7, 22 – 8, 1; Ps 119 (118), 89-90. 91 i 130. 135 i 175 (R.: por. 89a); Łk 21, 36; Łk
17, 20-25;

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

15 XI Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i
doktora Kościoła.
Mdr 13, 1-9; Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab (R.: por. 2a); Mt 24, 42a. 44; Łk 17, 26-37;

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 17 (16), 1. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 16b)
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, *
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy *
moich warg nieobłudnych.

16 XI Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich
bazylik Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Mdr 18, 14-16; 19, 6-9; Ps 105 (104), 2-3. 36-37. 42-43 (R.: por. 5a); 2 Tes 2, 14; Łk 18,
1-8;
17 XI Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła.
Ml 3, 19-20a; Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9); 2 Tes 3, 7-12; Łk 21, 28; Łk 21, 5-19;
Przypomnienia
1. W niedzielę przypada Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Kościół Prześladowany.
2. W poniedziałek, 11 listopada, obchodzimy Święto Niepodległości Polski. Modlimy się
za Ojczyznę.
Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc listopad 2013 r.
OGÓLNA: Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach,
wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.
MISYJNA: Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych
Kościołów jako owoc misji kontynentalnej.
II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny: O większą wrażliwość i solidarność z osobami
zepchniętymi na margines życia społecznego w Polsce oraz konkretną pomoc

PIERWSZE CZYTANIE
2 Mch 7, 1-2. 9-14 Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie
Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej
Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką również
zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż
król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny
zakazanej przez Prawo.
Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak
powiedział: «O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć
się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć aniżeli
przekroczyć ojczyste prawo».
Drugi zaś brat w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie,
powiedział: «Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne
życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego
prawo, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego».
Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: «Z nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi
gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam». Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało
się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia.
Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom
poddano czwartego. Konając, tak powiedział: «Lepiej jest
nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu
pokładamy nadzieję, że znów przez Niego będziemy
wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do
życia».
Oto Słowo Boże.
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Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek, *
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; *
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A Ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
ze snu powstając nasycę się Twym widokiem.
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
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DRUGIE CZYTANIE
2 Tes 2, 16 – 3, 5 Trwać w dobrych czynach i szerzyć
Ewangelię
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do
Tesaloniczan
Bracia:
Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas
umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się
pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i
niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie.
Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie
rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród
was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i
złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan,
który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w
Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić.
Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.
Oto Słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:A p 1, 5-6
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jezus Chrystusa jest Pierworodnym umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Łk 20, 27-38 Uduchowione życie zmartwychwstałych
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że
nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób:
«Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze
czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego
brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu
bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i
umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak
wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła
ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich
będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za
mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych
udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych,
ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem
umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi
Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam,
gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa „Bogiem
Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest
Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla
niego żyją».
Oto słowo Pańskie.

