Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
1. Dziś przeżywamy dzień modlitwy i łączności z Kościołem prześladowanym w Iraku. Do puszek zbierane są ofiary na pomoc
dla nich.
2. Zapraszamy dzisiaj dzieci kl. III .wraz z rodzicami na
godz.16.00 – będzie dla nich Msza św. Obecność obowiązkowa.
3. Dnia 21 listopada w przychodni przy ul. Paderewskiego będą
bezpłatne badania słuchu. Szczegóły w gablotce na zewnątrz.
4. Najbliższa niedziela (20 listopada ) to Uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata. Po Mszy św. o godz. 13.00 będzie wystawienie Najśw. Sakramentem - odmówimy Uroczysty Akt oddania się Chrystusowi Królowi, litanię i akt poświęcenia się
Najśw. Sercu Pana Jezusa. Za odmówienie tego aktu, w tym
dniu ,można zyskać odpust zupełny, spełniając te warunki co
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
zawsze.
MICHAŁA ARCHANIOŁA
5. Od przyszłej niedzieli (20 listopada) p. Organista rozpoczyna
rozprowadzanie opłatków wigilijnych. Są one poświęcone. Za- ŚWIĘTY MICHALE ARCHAchęcamy do ich nabywania. Jednocześnie informujemy, że nikt NIELE BROŃ NAS W WALCE,
inny nie otrzymał od parafii upoważnienia do rozprowadzania A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
opłatków na terenie naszej parafii.
6. Taca zbierana w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Se- BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
minarium Duchowne.
POKORNIE PROSIMY.
7. W najbliższy piątek po Mszy św. wieczornej, będzie spotkanie
A TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIEkandydatów przygotowujących się pierwszy rok do sakr. bierzBIESKIEGO, SZATANA I INNE
mowania. Obecność obowiązkowa.
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
zakrystii.
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

18 XI wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.
Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia
1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i
starała się wzrastać w miłości Bożej. Zginęła w 17. roku życia 18
listopada 1914 r., na początku I wojny światowej. Carski żołnierz
uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się
pragnąc zachować dziewictwo. Po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914
r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane ciało. Tragedia jej
śmierci nie miała świadków. 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie św. Jan
Paweł II beatyfikował Karolinę.

19 XI wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy.
Bł. Salomea, córka Leszka Białego a siostra Bolesława Wstydliwego,
poślubiła księcia węgierskiego Kolomana i żyła z nim w dziewiczym
małżeństwie. Po śmierci męża wróciła do Polski i wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście, który potem przeniesiono do Skały pod
Krakowem. Przez 27 lat dawała wszystkim przykład wzorowego
życia. Umarła 17 listopada 1268 roku. Relikwie spoczywają w kościele franciszkanów w Krakowie.
Por: http://liturgia.niedziela.pl/spis_liturgia.php?p=201611
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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Malachiasza:
Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy
pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą
słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień,
mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po
nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości
i uzdrowienie w jego promieniach.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
REF. Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i przy dźwięku rogu, *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.
Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje,
* krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości.
W obliczu Pana, który nadchodzi, *
bo przychodzi osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła
Apostoła do Tesaloniczan: Br acia: Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie
i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z
was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli
do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych
siebie za przykład do naśladowania. Albowiem
gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: kto
nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy
bowiem, że niektórzy wśród was postępują
wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto
nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie
Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny
chleb jedli.
Oto Słowo Boże.
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AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza:

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami,
Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy
z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na
kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali
Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki
będzie znak, gdy się to dziać zacznie?» Jezus
odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie
zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „Ja jestem” oraz
„nadszedł czas”. Nie chodźcie za nimi. I nie
trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie
zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich:
«Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia
ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się
straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was
ręce i będą was prześladować. Wydadzą was
do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu
nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem
dam wam wymowę i mądrość, której żaden z
waszych prześladowców nie będzie się mógł
oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was
będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią.
I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie
zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze
życie».
Oto słowo Pańskie.

Z Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
NIEDZIELA 13.11.2016
7.00 + W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO.
7.00 + Eugeniusza Kunickiego 14 greg.
8.30 + Feliksa Frączyka w 15 r. śm. Jana i
Irenę Młynarskich.
10.00 + Katarzynę i Jana Sobieskich i zm.
z rodz.
11.30 + Janinę w 12 r. śm. i Władysława
Rucińskich.
13.00 W INT. PARAFIAN.
16.00 + Romana, Martę i Tadeusza Zakrzewskich.
18.00 + WYPOMINKI.
PONIEDZIAŁEK 14.11.2016
7.00 + Eugeniusza Kunickiego 15 greg.
7.00 + Marię Piotra Wróblewskich zm z
rodz Wróblewskich i Milewskich.
7.00 + Gabrielę Gryszmanowicz w 3 r.śm.
18.00 + WYPOMINKI.
WTOREK 15.11.2016
7.00 + Eugeniusza Kunickiego 16 greg.
7.00 + Witolda Malarowskiego p.p.
7.00 + Aleksandra Gil p.p.
7.00 w int. własnej
18.00 + WYPOMINKI.

18.00 + WYPOMINKI.
PIĄTEK 18.11.2016
7.00 + Eugeniusza Kunickiego 19 greg.
7.00 + Adama i Janinę Kochańskich, Genowefę i Adolfa Pawłowskich
7.00 + Edwarda Helenę Michalinę Stanisława Marię Popielarskich.
7.00 w int. własnej
18.00 + WYPOMINKI.
SOBOTA 19.10.2016
7.00
18.00 + Eugeniusza Kunickiego 20 greg.
18.00 + WYPOMINKI.
NIEDZIELA 20.11.2016
7.00 +Feliksa Szpygiel.
7.00 +Romana Martę Tadeusza i zm z
rodz Zakrzewskich
8.30 + Zm poleconych w wypominkach
rocznych.
8.30 + Eugeniusza Kunickiego 21 greg.
10.00 + Stanisława Wiesławę i Franciszka
Wąsiewskich.
11.30 +Bronisławę i Aleksandra Dębskich.
13.00 W INT. PARAFIAN.
18.00 + WYPOMINKI.

ŚRODA 16.11.2016
7.00 + Eugeniusza Kunickiego 17 greg.
7.00 + Anielę Mazurek i zm z rodz
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i
łaski dla Teresy i Mariusza Wąsiewskich
w 25 r. ślubu
18.00 + WYPOMINKI.
CZWARTEK 17.11.2016
7.00 + Eugeniusza Kunickiego 18 greg.
7.00 Intronizacja .
7.00 + zm z rodz Ciecheckich Kazanowskich i Kozłowskich.
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Adam Ryczaj; Śp. Jadwiga Borkowska; Śp. Eulalia Góral
Wieczny odpoczynek…

DUSZE W CZYŚCIU

214. Na czym polega Sąd Ostateczny?
Sąd Ostateczny (powszechny) polega na wyroku życia błogosławionego lub wiecznego potępienia, który Pan Jezus, powracający jako Sędzia żywych i umarłych, wyda na wszystkich
„sprawiedliwych i niesprawiedliwych" (Dz 24,15), zgromadzonych przed Nim. W następstwie
Sądu Ostatecznego zmartwychwstałe ciało będzie uczestniczyło w zapłacie, którą dusza otrzymała w sądzie szczegółowym.
215.Kiedy odbędzie się Sąd Ostateczny?
Sąd Ostateczny odbędzie się przy końcu świata; jedynie Bóg zna jego dzień i godzinę.
216. Czym jest nadzieja nowego nieba i nowej ziemi?
Po sądzie powszechnym cały wszechświat, uwolniony z niewoli i zepsucia, uczestniczyć będzie w chwale Chrystusa, inaugurującego „nowe niebo" i „nową ziemię" (2 P 3,13). W ten sposób zostanie osiągnięta pełnia Królestwa Bożego, to znaczy ostateczna realizacja zbawczego
zamysłu Bożego, „aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi" (Ef 1,10).Bóg wtedy będzie w życiu wiecznym „wszystkim we
wszystkich" (1 Kor 15,28).

Przeżycia z duszami czyścowymi Marii Simmy
Z zeznań Marii Simmy zawartych w książce Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi wynika, że to
my, żyjący musimy się szczególnie troszczyć o dusze zmarłych. Oni sami z siebie już nic nie mogą.
Simma pisała o potrzebie przebaczenia osobie zmarłej doznanych krzywd. Podała przykład pewnego wieśniaka budującego stajnię, która zawsze się zawalała. Wówczas Maria Simma zapytała go,
czy nie ma przypadkowo jakiegoś zmarłego, który miał z nim zatarg albo był do niego wrogo ustosunkowany. Okazało się, że był ktoś taki. Gdy Maria powiedziała mu, że chce on tylko przebaczenia
i dlatego go niepokoi, wówczas wieśniak zaprotestował: Co, mam mu przebaczyć tyle ciężkich
krzywd, które mi wyrządził, aby mógł dostać się do Nieba? Nie, o nie, niech pokutuje za swoje
grzechy. Na to Maria wyjaśniła mu, że kiedy się modli mówiąc: i odpuść nam nasze winy jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom, to właściwie mówi Panu Bogu, że nie może mu przebaczyć, bo
on nie przebacza innym. Na szczęście to wyjaśnienie przemówiło mężczyźnie do rozsądku. Powiedział: No dobrze, w Imię Boże przebaczam mu, aby i mnie Pan Bóg darował grzechy. Od tego czasu
mur już się nie zawalał.
Omawiając przypadek duszy człowieka, który zginał w nagłym wypadku, Simma powiedziała, że
owa dusza zwróciła uwagę, że Pan Bóg każdemu, kto nie grzeszy zuchwale lub cynicznie, zostawia
trochę czasu, aby ten mógł wzbudzić w sobie żal doskonały. Tylko ten, który nie chce tego, zostanie
potępiony. Dusza ta zwracała uwagę, że ludzie sadzą, iż jeśli ktoś zginął nagle w nieszczęśliwym
wypadku, to takie było jego przeznaczenie. Dusza zaprotestowała mówiąc: To nieprawda, jedynie
jeżeli człowiek całkiem bez swojej winy stracił życie, można powiedzieć, że przyszła jego godzina.
A Maria Simma dodała: Ten człowiek z Wiednia powinien żyć jeszcze 30 lat, wtedy dopiero byłby
jego czas. Nie wolno nam bez konieczności narażać się na utratę życia.
Innym razem Marię odwiedziła dusza człowieka, który jechał z nią kiedyś w pociągu i głośno
krytykował Kościół i religię katolicką. Dzięki temu, że Maria zwróciła mu uwagę, iż nie jest dobrym człowiekiem, skoro tak bezcześci rzeczy święte, i gdy wysiadła, westchnęła do Boga, by nie
pozwolił tej duszy zginąć, ów człowiek nie został na zawsze potępiony.
Relacjonując inne wydarzenie: zejście straszliwej lawiny, w wyniku której nikt nie ucierpiał, napisała, że dowiedziała się od innych dusz czyśćcowych, że wioska została uratowana dzięki cierpieniom i modlitwom ofiarowanym przez pewną kobietę, która niebawem po katastrofie umarła. Simma pisała: Gdyby była zdrowa, nie mogłaby tego zrobić. Przez cierpliwe znoszenie cierpień można
więcej dusz uratować niż przez samą modlitwę. Nie zawsze dopatrujmy się w cierpieniu kary, bo
może być ona pokutą i to nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za innych. Pan Jezus był najniewinniejszy, a przecież cierpiał bardzo, przyjąwszy to dobrowolnie jako pokutę za nasze grzechy.
Powinniśmy także i my ofiarować nasze cierpienia dla ratowania grzeszników.

