OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś XV Dzień Papieski. Jednym z elementów Dnia Papieskiego jest zbiórka ofiar
na stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezbyt zamożnych rodzin. Przy
kościele zbiórkę przeprowadzają panie
z Żywego Różańca, a na terenie miasta,
ofiary na ten cel zbiera młodzież z gimnazjum im. Jana Pawła II.
2. Przeżywamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa te w naszym kościele odbywają się: w niedziele –
o godz. 17.30, a w dni powszednie o godz.
17.15.
3. Grupa przygotowująca się drugi rok do
sakramentu bierzmowania będzie miała
spotkanie w przyszłą niedzielę (18 października), po Mszy św., o godz. 10.00.
Obecność obowiązkowa.

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

Wiadomości Parafialne
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

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

4. Od jutra w kancelarii parafialnej będziemy przyjmować na wypominki jednorazowe, roczne oraz na listopadową Mszę św.
zbiorową za zmarłych.

5. Za tydzień ofiary składane na tacę, będą
przeznaczone na misje.
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej
– nabyć ją można w zakrystii.

Parafia p.w. św. Michała
Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt. (bez czw.): 10-12
16-17:30
KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Mądrości. Modliłem się
i dano mi zrozumienie, przyzywałem,
i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją na berła i trony i w porównaniu
z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko
złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem
mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask
od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią
wszystkie dobra i niezliczone bogactwa
w jej ręku.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.
Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich.
Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się
radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku,
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad
nami
i wspieraj pracę rąk naszych,
dzieło rąk naszych wspieraj.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków. Żywe
jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż
wszelki miecz obosieczny, przenikające aż
do rozdzielenia duszy i ducha, stawów
i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli
serca. Nie ma stworzenia, które by było
przed Nim niewidzialne, przeciwnie,
wszystko odkryte i odsłonięte jest przed
oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
Oto słowo Boże.

11 października 2015r.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według św. Marka. Gdy
Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na
kolana, pytał Go: "Nauczycielu dobry, co
mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?"
Jezus mu rzekł: "Czemu nazywasz Mnie
dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam
Bóg. Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie
cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»".
On Mu rzekł: "Nauczycielu, wszystkiego
tego przestrzegałem od mojej młodości".
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego
i rzekł mu: "Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim,
a będziesz miał skarb w niebie. Potem
przyjdź i chodź za Mną". Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony,
miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do
swoich uczniów: "Jak trudno jest bogatym
wejść do królestwa Bożego". Uczniowie
zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: "Dzieci, jakże trudno
wejść do królestwa Bożego tym, którzy
w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest
wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż
bogatemu wejść do królestwa Bożego".
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: "Któż więc może się zbawić?"
Jezus spojrzał na nich i rzekł: "U ludzi to
niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga
wszystko jest możliwe".
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje mszalne
NIEDZIELA 11. 10. 2015
7.00 W intencji Różańca Fatimskiego za
członków żywych i umarłych.
7.00 + Aleksandrę Tomczyk 11 greg.
8.30 + Genowefę w 12 r. śm. i Jana Kozińskich.
10.00 + Reginę Soral w 16 r. śm.
11.30 + Józefa Marcinkiewicza i zm. z
rodz.
13.00 ZA PARAFIAN.
18.00 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza,
Irenę i Edwarda Rakowskich.
PONIEDZIAŁEK 12. 10. 2015
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla
Beaty-Mari i Pawła oraz rodziny.
7.00 + Janusza Słupek p.p.
7.00 + Aleksandrę Tomczyk 12 greg.
18.00 + Jadwigę i Jerzego Mikiel.
18.00 + Mariannę Boczek.
WTOREK 13. 10. 2015
7.00 + Za duszę w czyśćcu cierpiące.
7.00 + Apolinarego i Władysławę Łyszkowskich.
7.00 O potrzebne łaski i Boże błog. dla
Eugenii z racji rocznicy urodzin.
18.00 + Mariannę Prysińską w 3 r. śm.
18.00 + Władysława Błaszczaka w 7 r. śm. i
zm. z rodz. Sosińskich.
18.00 + Aleksandrę Tomczyk 13 greg.
ŚRODA 14. 10. 2015
7.00 O Boże błog. i zdrowie dla Jadwigi
Piwnikiewicz.
7.00 Dziękczynno-błagalna dla Elżbiety z
prośbą o Boże błog. i łaskę zdrowia na dalsze lata.
7.00 + Aleksandrę Tomczyk 14 greg.
18.00 Nowenna do MBNP.
18.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla
Mateusza Dajcza w 5 r. urodzin.
CZWATEK 15. 10. 2015
7.00 + Tadeusza, Jadwigę, Ryszarda i Bogdana
Gromadka.
7.00 + Teresę Prasał.
7.00 + Paulinę Ząbkiewicz w 30 dzień po śmierci.

Intencje mszalne c. d.
CZWATEK c.d.
18.00 + Teresę Okulską.
18.00 + Aleksandrę Tomczyk 15 greg.
PIĄTEK 16. 10. 2015
7.00 + Adama Ostrowskiego i zm. z rodz.
7.00 + Marka Sosińskiego p.p.
7.00 + Artura Rajewskiego 1 greg.
7.00 + Jadwigę i Feliksa Krysa.
18.00 + Tadeusza Rockiego i zm. z rodz.
18.00 + Jadwigę i Aleksandra Drosio.
18.00 + Aleksandrę Tomczyk 16 greg.
SOBOTA 17. 10. 2015
7.00 Wynagradzająca Najświętrzemu Sercu Pana
Jezusa za grzechy nasze, naszej parafii i całego
świata.
7.00 + Stefana Szulskiego 32 r. śm. i rodziców z
obu stron.
7.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
Andrzeja Rączka z racji urodzin i imienin.
7.00 + Aleksandrę Tomczyk 17 greg.
18.00 + Mieczysława Dziubińskiego w 9 r śm. za
jego zm. rodziców i braci.
18.00 + Artura Rajewskiego 2 greg.
18.00 + Za rodziców: Agnieszkę i Stefana Radzikowskich.
NIEDZIELA 18. 10. 2015
7.00 + Władysława, Mieczysławę i Waldemara
Tobolczyk, Jana i Danuty Granoszewskich, Franciszka Bagińskiego i zm. z rodz.
7.00 + Artura Rajewskiego 3 greg.
8.30 WYPOMINKI ROCZNE.
8.30 + Aleksandrę Tomczyk 18 greg.
10.00 + Danutę Tokarską, Stanisława i Stefana
Sienkiel, zm z rodziny Wojtowiczów i Dręczkowskich.
11.30 W int Niepełnosprawnych.
13.00 ZA PARAFIAN.
18.00 + Bolesława i Annę Bułka.

W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
Śp. Apolonia Jabłonka
Śp. Stanisław Zamkowski
Wieczny odpoczynek…

17 PAŹDZIERNIKA. ŚWIĘTY IGNACY ANTIOCHEŃSKI, BISKUP I MĘCZENNIK.
Legenda głosi, że Ignacy był tym szczęśliwym dzieckiem, które kiedyś Chrystus postawił przed uczniami swoimi i rzekł: "Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie
wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży, jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno
takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje".
Nie wiemy nic o latach dziecięcych i młodzieńczych Ignacego. Spotykamy go dopiero jako trzeciego z kolei biskupa Antiochii (po św.
Piotrze Apostole i św. Ewodiuszu). W czasie prześladowania za cesarza
Trajana Ignacy został uwięziony i skazany na śmierć. Wysłano go pod
eskortą żołnierzy do Rzymu, aby tam rzucić na pożarcie dzikim zwierzętom w czasie organizowanych
właśnie igrzysk. W czasie tej podróży Ignacy zatrzymał się w Smyrnie, gdzie czekał na okręt. Korzystając z chwilowej przerwy, napisał 4 listy do gmin chrześcijańskich: w Efezie, Magnezji, w Trallach
i w Rzymie. Wyszedł mu naprzeciw św. Polikarp z liczną delegacją, by uczcić w ten sposób bohatera.
Polikarp dostarczył Ignacemu materiału do pisania i zobowiązał się odesłać jego listy do adresatów.
Ignacy ukazał w tych listach Chrystusa jako prawdziwego Boga i człowieka, łączącego w sobie naturę
Boską i ludzką; określił Kościół jako katolicki na oznaczenie całego ludu Bożego złączonego z Chrystusem w jeden organizm. Hierarchię Kościoła stanowią biskupi, prezbiterzy i diakoni. Biskupi reprezentują autorytet Boga Ojca, prezbiterzy stanowią grono apostolskie, a diakoni pełnią zadanie Chrystusa sługi. Według św. Ignacego, ten, kto ma wiarę, nadzieję i miłość, jest zjednoczony z Chrystusem
Panem. Wiele szacunku okazał też biskup Antiochii Kościołowi, który jest w stolicy cesarstwa rzymskiego. W swoich listach Ignacy wyraził żarliwość wiary oraz głęboki pokój serca wobec czekającego
go męczeństwa. Listy te są ważnym dokumentem wiary pierwotnego Kościoła. W Godzinie Czytań
we wspomnienie św. Ignacego czytamy jego znamienne słowa napisane do Rzymian, których prosił,
aby nie starali się o uwolnienie go od męczeńskiej śmierci, której bardzo pragnął: "Pozwólcie mi się
stać pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga. Jestem Bożą pszenicą. Zostanę
starty zębami dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem Chrystusa. Proście za mną Chrystusa,
abym za sprawą owych zwierząt stał się żertwą ofiarną dla Boga". W Troadzie Ignacy musiał ponownie przesiąść się na inny okręt. Skorzystał z okazji, by napisać listy do Filadelfii, Smyrny i do św.
Polikarpa. Z Troady dotarł do Neapolu, miasta w Macedonii (dzisiaj nosi ono nazwę Cavalla), a następnie musiał podążać pieszo pod eskortą do Filippi, Salonik i Dyrrachium. Tam dopiero wszyscy
wsiedli na statek i dopłynęli do portu włoskiego, Brindisi. Stąd znowu pieszo szli drogą lądową aż do
Rzymu. Dla osiemdziesięcioletniego starca cała ta podróż była prawdziwą katorgą.Św. Ignacy,
"Teoforos" (tzn. "niosący Boga") - jak przedstawia się w pismach - zginął śmiercią męczeńską na
arenie w Rzymie, prawdopodobnie w Koloseum. Dzieje jego bohaterskiej śmierci opisali między
innymi: św. Ireneusz, Orygenes, Euzebiusz z Cezarei, św. Polikarp, św. Jan Chryzostom i św. Hieronim. Przyjmuje się, że jego śmierć miała miejsce ok. roku 107. Chrześcijanie zebrali ze czcią pozostałe na arenie kości Męczennika, a potem przewieźli je do Antiochii. Wiemy o tym z mowy św. Jana
Chryzostoma, poświęconej Ignacemu. Cesarz Teodozjusz II nakazał umieścić relikwie św. Ignacego
w świątyni Fortuny, zamienionej na chrześcijańską. Trzecie przeniesienie relikwii odbyło się w roku
540, kiedy Chozroes, król perski, najechał na Palestynę i Syrię. Wreszcie relikwie powróciły do Rzymu, kiedy w VII w. Saraceni zajęli Syrię. Imię św. Ignacego wymieniane jest w Kanonie Rzymskim.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

