OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień wychowania, który
w tym roku obchodzony jest pod hasłem „Prawda fundamentem
wychowania”.
2. Ofiary zbierane dziś na tacę przeznaczone są na nasze Seminarium
Duchowne.
3. Od jutra – 15 września będzie można zgłaszać intencje Mszy Św.
na cały 2015 rok.
4. W sobotę 20 września, na Hali sportowej o godz. 12.00 będzie
sprawowana Msza Św. w int. niepełnosprawnych. Zapraszamy
5. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się w naszej parafii cykl konferencji przedślubnych dla narzeczonych. Spotkania będą się odbywały w niedzielę o godz.19.00, w sali przy kancelarii.
6. Młodzież klas 3 gimnazjum, która chce rozpocząć przygotowanie
do bierzmowania, może się zapisywać na to przygotowanie w zakrystii lub w kancelarii, począwszy od przyszłej niedzieli.
7. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz.11.30 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci z klas. III, przygotowujących się do przyjęcia
I Komunii Świętej.
8. Również w przyszłą niedzielę 21 września przed kościołem osoby
ze wspólnoty niepełnosprawnych będą rozprowadzać cegiełki wartościowe. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność wspólnoty niepełnosprawnych.
9. Z ofiar złożonych na tacę w ubiegłą niedzielę, na remont naszego
Kościoła zebrano 4.755 zł. Za złożone ofiary składamy Bóg zapłać,
jak również i te złożone w tym tygodniu.
10. W dniu 28 września będziemy przeżywać w naszej parafii uroczystość odpustową ku czci Św. Michała Archanioła. Suma odpustowa z procesją eucharystyczną o godz.13.00.
11. Dziękujemy p.Jadwidze, Krystynie, Zofii, Irenie, Jadwidze, Urszuli, Monice, Kindze, Marzenie, Małgorzacie, panu Jerzemu i siostrze za pomoc w sprzątaniu Kościoła. Bóg wam zapłać. Prosimy
również o taką pomoc w ten piątek.

Za nami wielkie wydarzenie jakim była Wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marek Solarczyk. Biskup pomocniczy w naszej diecezji. Powitaliśmy go w drzwiach naszej świątyni, gdzie
Ks. proboszcz przekazał mu stułę, na znak oddania naszej parafii pod jego
pasterskie prowadzenie oraz klucze, na znak przejęcia, na ten czas, władzy
gospodarczej i ekonomicznej. Nawiedzenie przebiegało zarówno w atmosferze modlitewnej, tj. przewodniczenie liturgii Eucharystycznej, nabożeństwo
adoracyjne, nawiedzenie cmentarza; jak i aktywnej pod względem spraw
przyziemnych, wizyta w budynkach parafialnych, kontrola ksiąg i dokumentów kościelnych. Ponad to w tym czasie Bp. Marek udzielił sakramentu
bierzmowania naszej młodzieży, poświęcił tablicę pamiątkową ks. prałata
Czesława Żyły, a także pobłogosławił dzieci i ich przybory szkolne.

Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć
Adam Tomasz Laskowski kaw. z par. tut. oraz Joanna Kowalczyk panna z par. Rajszew
Szymon Sebastian Trocki kaw. z par. M.B. Kr. Aniołów oraz Agnieszka Bogusława Górecka
panna z par. tut.

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

Wiadomości Parafialne
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

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
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Liczb. W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: "Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni
pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył
się nam już ten pokarm mizerny". Zesłał więc
Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały
ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła.
Przybyli zatem ludzie do Mojżesza, mówiąc:
"Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby
oddalił od nas węże". I wstawił się Mojżesz za
ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: "Sporządź
węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy
ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie
przy życiu". Sporządził więc Mojżesz węża
z brązu i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża z brązu, zostawał przy życiu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.
Słuchaj, mój ludu, nauki mojej,
nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.
Do przypowieści otworzę me usta,
wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu.
Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali,
nawróceni garnęli się do Boga.
Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką,
że Bóg najwyższy jest ich Zbawicielem.
Lecz oszukiwali Go swymi ustami
i kłamali Mu swoim językiem.
Ich serce nie było Mu wierne,
w przymierzu z Nim nie byli stali.
On jednak będąc miłosierny
odpuszczał im winę i nie zatracał,
gniew swój często powściągał
i powstrzymywał swoje wzburzenie.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian.
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie
skorzystał ze sposobności, aby na równi być
z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie uznany za człowie-
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ka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię
Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich
i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język
wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale
Boga Ojca.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja

Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

bo przez Krzyż Twój święty, świat odkupiłeś.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus powiedział do Nikodema: "Nikt nie wstąpił do nieba,
oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na
pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy,
miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał
życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego
Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to,
by świat został przez Niego zbawiony".
Oto słowo Pańskie.
KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA
Wobec Prawdy o Krzyżu i Odkupieniu nowej mocy nabiera
prośba Jana Pawła II wypowiedziana w roku 1997 pod Giewontem: „Umiłowani Bracia i Siostry, nie wstydźcie się tego
krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby
Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że
krzyż powrócił do szkół urzędów publicznych i szpitali. Niech
on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej
godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd
zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam
o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój
najgłębszy wyraz”.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 14.09.2014
7.00 W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 + Stefanię, Albinę, Czesława, Stanisława i Mariusza
Zakrzewskich, Jacka Capiga
10.00 + Czesława, Michalinę, Ryszarda i Andrzeja Ciepielewskich, Henryka Majewskiego, Adama, Genowefę i Edwarda Rockich
11.30 W intencji Ryszarda i Bronisławy Srebnickich
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Kazimierza Mazowieckiego w 10 r. śm. Irenę i Mikołaja Grzegorczyk
PONIEDZIAŁEK 15.09.2014
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich
7.00 O łaskę zdrowia i udaną operację dla Pawła Krajewskiego
7.00 + Jana i Martę Kowalik
18.00 + Janinę i Stanisława Miętek
18.00 + Jana, Janinę, Eugeniusza Tomasza Drewnowskich
WTOREK 16.09.2014
7.00 + Szczepana w 42 r. śm. i Alinę Polesiak
7.00 + Genowefę i Stefana Cieślik
18.00 + Janinę w 20 r. śm., Wacława i Henryka Liwskich,
Jadwigę i Mieczysława Paruszewskich
ŚRODA 17.09.2014
7.00 Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa za grzechy nasze, naszej parafii i całego
świata
7.00 + Jadwigę Siwek
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 + Tomasza Kowalczyka
CZWATEK 18.09.2014
7.00 + Elżbietę i Marię Jaskowiak, Grażynę Wodyńską,
Mariannę Grzelak
7.00 + Helenę i Tadeusza Kacprowicz, Marię Affek
18.00 O Boże Błogosławieństwo dla Mariusza i Elżbiety
w 4 r. ślubu
PIĄTEK 19.09.2014
7.00 + Stanisława i Władysławę Osuchowskich
7.00 + Bogdana Przybysza
18.00 + Jadwigę, Zbigniewa i Leszka Szyndler
SOBOTA 20.09.2014
7.00 + Sebastiana Gocha
7.00 + Helenę Skolimowską p.p.
12.00 Msza Św. int. Niepełnosprawnych (na hali sportowej)
16.00 Ślub
18.00 + Konstancję i Józefa Szczecińskich
NIEDZIELA 21.09.2014
7.00 + Annę, Jadwigę, Hipolita i Józefa Szatraj
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Mariannę, Lucjana i Mariana Bułka, Andrzeja
Drwęckiego
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Jana w 36 r. śm. i Annę Wilczyńskich w 23 r.śm.

18 września. Święty Stanisław Kostka, zakonnik patron Polski

14 września. Podwyższenie Krzyża
Świętego

Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta
i zburzona przez Rzymian, rozpoczęły się wielkie
prześladowania religii Chrystusa, trwające prawie
300 lat. Dopiero po ustaniu tych prześladowań
matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan
Jezus. Po długich poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. W związku z tym wydarzeniem zbudowano
w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników i Zmartwychwstania. Bazylika Męczenników
nazywana była także Bazyliką Krzyża. 13 września
335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu bazylik. Na tę
pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Później przeniesiono to święto na 14 września, ponieważ tego
dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża
na widok publiczny, a więc pierwszej adoracji Krzyża, która miała miejsce następnego dnia po poświęceniu bazylik. Kościół w Krzyżu Jezusa widział
zawsze ołtarz, na którym Syn Boży dokonał zbawienia świata. Dlatego każda jego cząstka, tak obficie
zroszona Jego Najświętszą Krwią, doznawała zawsze szczególnej czci. Nie chodzi w tym wypadku
o autentyczność poszczególnych relikwii, ale o fakt,
że przypominają one Krzyż Chrystusa i wielkie dzieło, jakie się na nim dokonało dla dobra rodzaju
ludzkiego. Krzyż Chrystusa czci się także czyniąc
znak krzyża. Jest to wyznanie wiary, ma chronić od
nieszczęść, sprowadzać Boże błogosławieństwo.
Zwyczaj ten sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa.
Dzisiejsze święto przypomina nam wielkie znaczenie Krzyża jako symbolu chrześcijaństwa
i uświadamia, że nie możemy go traktować jedynie
jako elementu dekoracji naszego mieszkania, miejsca pracy czy jednego z wielu elementów naszego
codziennego stroju.
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Mieczysław Makowski
Śp. Jan Jerzy Michałowski
Śp. Stanisław Kowalczyk
Wieczny odpoczynek…

Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Był synem Jana, kasztelana
zakroczymskiego, i Małgorzaty. Krewni rodziny zajmowali eksponowane stanowiska w ówczesnej Polsce. Miał trzech braci: Pawła, Wojciecha i Mikołaja,
oraz dwie siostry, z których znamy imię tylko jednej, Anny. Pierwsze nauki
Stanisław pobierał w domu rodzinnym. W wieku 14 lat, został wysłany do
szkół jezuickich w Wiedniu. Początkowo Stanisławowi nauka nie szła zbyt
dobrze. Pod koniec trzeciego roku studiów należał już jednak do najlepszych
uczniów. Władał płynnie językiem łacińskim i niemieckim, rozumiał również
język grecki. Wolny czas Stanisław spędzał na lekturze i modlitwie. W grudniu
1565 r. ciężko zachorował. Zdobył się więc na heroiczny czyn: zorganizował
ucieczkę. Legenda osnuła ją szeregiem niezwykłych wydarzeń. Stanisław udał
się wprost do Rzymu, w drodze otrzymał łaskę Komunii świętej z rąk anioła.
Dotarł tam w 1567 r. Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. Stanisław złożył śluby zakonne mając zaledwie 18 lat. Po ciężkiej chorobie, prosił św. Wawrzyńca, aby uprosił mu u Boga łaskę śmierci w święto Wniebowzięcia. Prośba została wysłuchana. Zobaczył Matkę Bożą
z orszakiem świętych dziewic, które po niego przychodzą. Po północy 15 sierpnia 1568 r. przeszedł
do wieczności. Jego kult zrodził się natychmiast i spontanicznie. Stanisława uznaje się szczególnym
patronem młodzieży polskiej, jest patronem Polski Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej oraz
diecezji płockiej, a także Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania i Warszawy; oręduje także za studentami i nowicjuszami jezuickimi.

16 września. Święci męczennicy Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup
Korneliusz był synem Kastyna z r odu Cor nelia. J ako kapłan r zymski był bliskim współpr acownikiem papieża św. Fabiana. Dowiadujemy się, że został namiestnikiem Chrystusa nie dzięki własnej
inicjatywie, ale został wybrany głosem ludu rzymskiego ze względu na swoją pokorę, łagodność i roztropność. Przeszedł wszystkie stopnie w hierarchii kościelnej, zanim został
wybrany biskupem rzymskim. Rządził Kościołem w latach 251-253. W 253 r.
poniósł śmierć męczeńską. Relikwie św. Korneliusza rozdzielono z czasem po
różnych kościołach Włoch, Francji i Niemiec. Cyprian urodził się około 210 r.
w rodzinie pogańskiej, najprawdopodobniej w Kartaginie, należał do najznakomitszych obywateli miasta. Początkowo jego życie było podobne do życia
ówczesnej złotej młodzieży z arystokracji rzymskiej. W 246 r. Cyprian przyjął
chrzest. Rozpoczął wówczas w odosobnieniu pokutę za swe grzechy. Rok
później został wyświęcony na prezbitera, a po roku kapłaństwa został konsekrowany na biskupa. Jako biskup z zapałem zabrał się do naprawy obyczajów,
do zwalczania błędów, do opieki nad powierzonymi sobie duszami. W czasie
prześladowań chrześcijan został skazany na śmierć przez ścięcie głowy. Wyrok wykonano w obecności zebranego ludu 14 września 258 r. Św. Cyprian z Kartaginy jest największą postacią wśród świętych Kościoła Afryki północnej.
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci

