OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy tydzień wychowania.
2. Ofiary zbierane dziś na tacę są przeznaczone na
Seminarium Duchowne naszej diecezji.
3. Można już zgłaszać intencje Mszy św. na rok
2016. Są także wolne intencje na ten roku. Zapraszamy do kancelarii.
4. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się w naszej
parafii cykl konferencji dla narzeczonych. Spotkania będą się odbywały w niedzielę o godz. 19.00
w sali przy kancelarii.
5. Również w przyszłą niedzielę na godz. 18.00
zapraszamy młodzież przygotowującą się do sakr.
bierzmowania oraz tych, którzy pragną rozpocząć
swoje przygotowanie do tego sakramentu. Zwłaszcza uczniów kl. III gimnazjum. Młodzież na spotkanie przychodzi wraz z rodzicami. Obecność obowiązkowa.
6. W dniu 27 września będziemy przeżywać w naszej parafii odpust ku czci św. Michała Archanioła.
Suma odpustowa z procesją eucharystyczną
o godz.13.00. Bardzo prosimy o kwiatki do sypania
w czasie procesji.
7. Dziękujemy paniom Żywego Różańca za przeprowadzoną zbiórkę ofiar do puszek w poprzednią
niedzielę.
8. Pan organista zaprasza dzieci do chórku, który
śpiewa na Mszy św z udziałem dzieci. Próby zespołu odbywają się w soboty o godz. 9.30.
9.Jutro będziemy przeżywać święto Podwyższenia
Krzyż św. Msza św. o godz. 7.00 i 18.00.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Można ją nabyć w zakrystii.

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

Wiadomości Parafialne
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
PIERWSZE CZYTANIE

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

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
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79 80110008 0000 0096 6638 0001

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan
Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem
ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój
bijącym i policzki moje rwącym mi brodę.
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga,
dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego
uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że
wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który
mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć
spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest
moim oskarżycielem? Niech się zbliży do
mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga! Któż
mnie potępi?
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Refren: W krainie życia będę widział Boga.
Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania,
bo skłonił ku mnie swe ucho
w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta otchłani,
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana:
"O Panie, ratuj me życie!"
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca:
byłem w niewoli, a On mnie wybawił.
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci,
oczy moje od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana
w krainie żyjących.
DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu św. Jakuba Apostoła. Jaki
z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie
spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła
go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra
nie mają odzienia lub brak im codziennego
chleba, a ktoś z was powie im: "Idźcie
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w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta",
a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda?
Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona
z uczynkami, martwa jest sama w sobie.
Ale może ktoś powiedzieć: "Ty masz wiarę,
a ja spełniam uczynki". Pokaż mi wiarę
swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę
ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe
duchy wierzą i drżą.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nie daj, Boże, bym się miał chlubić z czego innego,
jak tylko z Krzyża Chrystusa,
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie,
a ja dla świata.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według św. Marka. Jezus udał
się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą
Filipową. W drodze pytał uczniów: "Za kogo
uważają Mnie ludzie?" Oni Mu odpowiedzieli:
"Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze
inni za jednego z proroków". On ich zapytał:
"A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział
Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjaszem". Wtedy surowo
im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi
wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że
będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych
uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź Mi
z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże,
ale o tym, co ludzkie". Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im:
"Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech
Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje
życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu
Mnie i Ewangelii, ten je zachowa".

Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje mszalne
NIEDZIELA 13. 09. 2015
7.00 W int. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 + Jerzego Ancerowicza, Teresę i Jerzego Jędrzejczaków, zm. z rodz. Woźniaków,
Ancerowiczów i Jędrzejczaków.
10.00 + Jana, Wacława , Henryka i zm. z
rodz. Liwskich, Jadwigę i Mieczysława
Paruszewskich.
11.30 + Eugeniusza Peplińskiego.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Izabelę Sawicką w 23 r. śm.

PONIEDZIAŁEK 14. 09. 2015
7.00 + Feliksa(m) Kordziaka p.p.
7.00 + Marka Cichockiego.
7.00 + Zofię Kupską p.p.
18.00 + Ryszarda i Bronisławę Srebniskich .
18.00 + Genowefę Perkowską w 38i zm. z
rodziny.
WTOREK 15. 09. 2015
7.00 + Dariusza Affek.
7.00 + Edwarda Hrechorowicza.
7.00 +, Barbarę Zielińską p.p.
18.00 + Apolonię i i Aleksandra Hołyńskich.
18.00 + Helenę i Jana Sar.
ŚRODA 16. 09. 2015
7.00 + Bogdana Przybysza.
7.00 + Władysława Bednarek w 1 r. śm.
7.00 + Marię Daniluk p.p.
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 + Tomasza Kowalczuk w 3 r. śm.

Chrzest:
Klaudia Gałas

Intencje mszalne c. d.
CZWATEK 17. 09. 2015
7.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa za grzechy nasze, naszej parafii i całego
świata.
7.00 + Elżbietę Jaskowiak, Grażynę Wodyńską i
Marię Grzelak.
7.00 + Jadwigę Siwek.
18.00 + Janinę i Stanisława Miętek.
PIĄTEK 18. 09. 2015
7.00 + Jadwigę Mućko p.p.
7.00 + Edwarda Mariańskiego p.p.
7.00 + Romana Szafran p.p.
18.00 O Boże błog. dla Mariusza i Elżbiety w
rocznicę ślubu
18.00 + Konstancję i Józefa Szczecińskich oraz
dziadków Dzięgielewskich i Szczecińskich.
SOBOTA 19. 09. 2015
7.00 + Ewę Kowalczyk.
7.00 + Czesławę Brudzyńską.
7.00 + Helenę Pietrzak p.p.
18.00 Dziękczynno-błagalna dla Anny i Romana
Frączyk w 25 r. ślubu.
18.00 Dziękczynno-błagalna dla Beaty i Roberta
Krzemińskich w 16 r. ślubu.
NIEDZIELA 20. 09. 2015
7.00 W pewnej intencji.
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Mariannę, Lucjana, Mariana i Eugeniusza
Bułka i Andrzeja Drwędzkiego.
11.30 W int Niepełnosprawnych.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Piotra Głośniak w 20 r. śm.
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Maria Trzaskoma
Śp. Janusz Słupek
Wieczny odpoczynek…

15 WRZEŚNIA. NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA BOLESNA.
"Oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoją duszę miecz przeniknie,
aby na jaw wyszły zamysły serc wielu". Tymi słowami pr or ok Symeon, podczas ofiarowania Jezusa w świątyni, zapowiedział Maryi cierpienie. Maryja, jako
najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny udział
w dziele zbawczym Chrystusa, wiodącym przez krzyż. Przez wiele stuleci Kościół obchodził dwa święta dla uczczenia cierpień Najświętszej Maryi Panny:
w piątek przed Niedzielą Palmową - Matki Bożej Bolesnej oraz 15 września Siedmiu Boleści Maryi. Pierwsze święto wprowadzono najpierw w Niemczech
w roku 1423 w diecezji kolońskiej i nazywano je "Współcierpienie Maryi dla
zadośćuczynienia za gwałty, jakich dokonywali na kościołach katolickich husyci". Początkowo obchodzono je w piątek po trzeciej niedzieli wielkanocnej.
W roku 1727 papież Benedykt XIII rozszerzył je na cały Kościół i przeniósł na piątek przed Niedzielą Palmową.
Drugie święto ma nieco inny charakter. Czci Maryję jako Matkę Bożą Bolesną i Królową Męczenników nie tyle w aspekcie chrystologicznym, co historycznym, przypominając ważniejsze etapy i sceny
dramatu Maryi i Jej cierpień. Święto to jako pierwsi zaczęli wprowadzać serwici. Od roku 1667
zaczęło się ono rozszerzać na niektóre diecezje. Pius VII w roku 1814 rozszerzył je na cały Kościół,
a dzień święta wyznaczył na trzecią niedzielę września. Papież św. Pius X ustalił je na 15 września.
W Polsce oba święta rychło się przyjęły. Już stary mszał krakowski z 1484 r. zawiera Mszę De tribulatione Beatae Virginis oraz drugą: De quinque doloribus B. M. Virginis. Również mszały wrocławski
z 1512 roku i poznański z 1555 zawierają te Msze. Oba święta są paralelne do świąt Męki Pańskiej,
są w pewnym stopniu ich odpowiednikiem. Pierwsze bowiem święto łączy się bezpośrednio z Wielkim Tygodniem, drugie zaś z uroczystością Podwyższenia Krzyża świętego. Ostatnia zmiana kalendarza kościelnego zniosła pierwsze święto, obchodzone przed Niedzielą Palmową.
Od XIV w. często pojawiał się motyw siedmiu boleści Maryi. Są nimi:
1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35)
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45)
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim nie wspominają)
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30)
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
Jest rzeczą niezaprzeczalną, że Maryja wiele wycierpiała jako Matka Zbawiciela. Nie wiemy, czy
dokładnie wiedziała, co czeka Jej Syna. Niektórzy pisarze kościelni uważają to za rzecz oczywistą.
Ich zdaniem, skoro Maryja została obdarzona szczególniejszym światłem Ducha Świętego odnośnie
do rozumienia ksiąg świętych, gdzie w wielu miejscach i nieraz bardzo szczegółowo jest zapowiedziana męka i śmierć Zbawiciela świata, to również wiedziała o przyszłych cierpieniach Syna. Inni
pisarze, powołując się na miejsca, gdzie kilka razy jest podkreślone, że Maryja nie rozumiała wszystkiego, co się działo, są przekonani, że Maryja nie była wtajemniczona we wszystkie szczegóły życia
i śmierci Jej Syna. Maryja nie była tylko biernym świadkiem cierpień Pana Jezusa, ale miała w nich
najpełniejszy udział. Jest nie do pomyślenia nawet na płaszczyźnie samej natury, aby matka nie doznawała cierpień na widok umierającego syna. Maryja cierpiała jak nikt na ziemi z ludzi. Zdawała
sobie bowiem sprawę z tego, że Jej Syn jest Zbawicielem rodzaju ludzkiego.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

