OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Dziś III niedziela miesiąca. W godz. 19.00 – 21.00 zapraszamy na
modlitwę adoracyjną przed Chrystusem obecnym w Najśw. Sakramencie.
2. Dzisiejsza niedziela w całym kościele rozpoczyna Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy. Papieskie dzieła misyjne wspieramy dziś ofiarą złożoną na tacę.
3. W naszej parafii 21 października (wtorek) będzie zbiórka elektrośmieci. Akcja jest prowadzona przez fundację „Pomoc Kościołowi
w potrzebie”. Dochód z utylizacji będzie przeznaczony dla najbiedniejszych w różnych częściach świata. Zbiórka będzie trwała od rana
do godz. 18.00.
4. W środę (22) będziemy przeżywali liturgiczne wspomnienie
Św. Jana Pawła II.
5. W kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki jednorazowe, MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA
roczne oraz na listopadową Mszę Św. zbiorową, oraz intencje mszalne na rok 2015. Są jeszcze wolne intencje mszalne i w tym roku. ŚWIĘTY MICHALE ARCHAZapraszamy.
NIELE BROŃ NAS W WALCE,
7. Po święcie Wszystkich Świętych na cmentarzu będziemy wykła- A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
dać alejki kostką Bauma.
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
8. W przyszłą niedzielę 26 października będziemy gościli
BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH
w parafii 5 kleryków z naszego Seminarium Duchownego wraz GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
z przełożonym. Będą oni u nas całą niedzielę.
POKORNIE PROSIMY A TY,
9. Z ofiar złożonych na tacę w I niedziele miesiąca, na remont
KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIEkościoła było 7.217zł, w czasie zbiórki ofiar w niedzielę papieską do
SKIEGO, SZATANA I INNE
puszek zebrano 2.717 zł. Za ofiarność – dziękujemy. Dziękujemy ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUtakże paniom z Żywego Różańca za przeprowadzenie zbiórki. BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
Bóg zapłać również za ofiary na remont kościoła, jakie złożono ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOw tym tygodniu.
ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN
10. Dziś w kościołach Polsce jest liczenie wiernych, dlatego zwracamy się z prośbą, by tak wychodzić ,by ministranci mogli nas przeliczyć. Dziękujemy.
11. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Prasa jest
do nabycia w zakrystii.
W związku z poważną chorobą Księdza Arcybiskupa Sławoja
Leszka Głódzia, Biskup Warszawsko-Praski, prosi, aby nasza wspólnota diecezjalna wspierała naszego byłego ordynariusza, wypraszając
dla niego potrzebne łaski. Również my prosimy, by w naszej parafii
chory został otoczony serdeczną pamięcią modlitewną.

Kościół jest dla ewangelizacji, aby głosił i nauczał słowa Bożego – te słowa papieża
Pawła VI będą przypominane 19. X, który będzie dniem jego beatyfikacji oraz będzie
obchodzony jako Światowy Dzień Misyjny. Rozpocznie Tydzień Misyjny, towarzyszy
mu hasło „Z Ewangelią do narodów” W 90 krajach na całym świecie pracuje 2065
polskich misjonarzy. Najwięcej w Brazylii, Kamerunie, Zambii i na Madagaskarze.

Parafia p.w. św. Michała
Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
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Wiadomości Parafialne
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan
o swym pomazańcu Cyrusie: Ja mocno ująłem go za
prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom
odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje,
żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mego,
Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem cię twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie
znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza Mną nie
ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś,
aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że
beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma
innego.

PSALM RESPONSORYJNY

Oto słowo Boże.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały,
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą,
Pan zaś stworzył niebiosa.
Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu,
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.
Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

DRUGIE CZYTANIE

Początek Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do
Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła
Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie.
Łaska wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za was
wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych
modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na
wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą
nadzieję, w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy,
bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo
nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się
przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha
Świętego, z wielką siłą przekonania.

Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara,
a Bogu to, co należy do Boga.
Alleluja, alleluja, alleluja

19 października2014 r.

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by pochwycić
Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych
uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby
Mu powiedzieli: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś
prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak
Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?" Jezus przejrzał ich przewrotność
i rzekł: "Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową". Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: "Czyj jest ten obraz i napis?"
Odpowiedzieli: "Cezara". Wówczas rzekł do
nich: "Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do
Cezara, a Bogu to, co należy do Boga".
Oto słowo Pańskie.
KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA
Bóg tak bardzo przewyższa cesarza, że nawet nie istnieje płaszczyzna, na której można by ich porównać.
Dajcie więc cesarzowi tylko to, co mu się rzeczywiście
należy, nie dawajcie tego, co należy się tylko Bogu.
Bądźcie posłuszni jedynie Bogu, a nie takim czy innym ludziom, ideologiom albo systemom społecznym.
Możemy być pewni, że gdyby władcy tego świata i ci,
którzy okazują im nieraz ślepe posłuszeństwo, postawili Boga ponad państwem, polityką i ideologią, gdyby
oddali Bogu należną cześć i uszanowali godność człowieka, świat uniknąłby niejednej wojny i wielu nieszczęść. My, chrześcijanie, mamy obowiązek protestować, kiedy władza świecka próbuje zająć miejsce
Boga. J ezus stoi wyraźnie po str onie tych, któr zy
przeciwstawiają się każdemu „niesprawiedliwemu
Cezarowi”. Bóg obdarzył każdego człowieka godnością, której nie wolno deptać. Oddawanie Bogu tego,
co należy do Boga, jest w gruncie rzeczy oddawaniem
człowiekowi i światu (Cezarowi) tego, co Boże.
por. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/1/29zwykly-2.html#

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne
NIEDZIELA
7.00 + Władysława (m), Mieczysławę i Waldemara Tobolczyk, Franciszka Bagińskiego, Jana
i Danutę Granoszewskich
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Irenę Jaranowską
11.30 W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Urszulę Bakun w 2 r. śm.
PONIEDZIAŁEK
7.00 + Janinę, Fabiana i Zygmunta Getler, Kazimierza i Wandę Badurskich i rodziców
Grompczewskich
7.00 + Urszulę w 1 r. śm. i Jerzego w 13 r. śm.
oraz zm . z rodz. Zarzyńskich i Zbonikowskich
7.00 + Pelagię Maciałek p.p.
18.00 + Irenę i Zygmunta Lewandowskich
18.00 + Mariana i Edwarda Szpakiewicz, Annę
i Piotra Kopczyńskich
WTOREK
7.00 O Boże błogosławieństwo dla Karola,
Rafała, Tomasza i Anny
7.00 + Irenę i Jana Hęglewicz
7.00 + Wiktorię Orlik p.p.
18.00 + Halinę i Mieczysława Wiśniewskich
ŚRODA
7.00 + Jerzego Raczyńskiego w 2 r. śm.
7.00 + Tadeusza, Adelę i Hieronima Bieńkowskich, Marię, Piotra i Józefa Kamińskich
7.00 W pewnej intencji
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 + Bożenę Szczepańską w 10 r. śm.
CZWATEK
7.00 + Adama i Mariana Affek
7.00 + Kamila (m) Cieślak
18.00 + Zdzisława Turczyńskiego w 2 r. śm.
PIĄTEK
7.00 + Czesławę Brudzyńską p.p.
7.00 + Jadwigę Ostrowską
7.00 O Bożą pomoc i łaski dla dziecka i matki
18.00 + Piotra Bieleckiego
SOBOTA
7.00 + Jadwigę Krysa i Zenobię Radomską
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalszą opiekę dla Beaty-Marii i Pawła Krajewskich.
18.00 + Halinę, Tadeusza, Adama, Sylwestra
i Mirosława Biegaj
18.00 + Weronikę i Władysława Siekluckich
i Edwarda Borowy

Ochrzczeni:
1. Maria Binkiewicz 2. Barbara Pająk 3. Maciej
Głowacki 4. Julianna Alicja Skrzypczyńska 5. Mateusz Podgórny

AKTUALNOŚCI...
Istotą rodziny jest powołanie
do służenia życiu
W Rzymie 5 października rozpoczął się synod o rodzinie.
Wierni, szczególnie w rodzinach,
mogą łączyć się w modlitwie osobistej w intencji synodu. Sekretariat
Generalny Synodu Biskupów zachęca
do odmawiania napisanej przez
papieża Franciszka Modlitwy do
Świętej Rodziny. Jest to modlitwa
w intencji rodzin, a także za Synod
Biskupów, żeby „mógł przywrócić
wszystkim świadomość sakralnego
i nienaruszalnego charakteru rodziny”. Synod o rodzinie zebrał się
w październiku, stąd wierni zachęceni
są szczególnie do odmawiania
Różańca w intencji prac synodalnych.
Kard. Péter Erdő stwierdził, że wyzwaniem Synodu jest skuteczne, ponowne zaproponowanie światu – poza gronem praktykujących katolików
i dostrzegając złożoną sytuację społeczeństwa – piękna chrześcijańskiego
orędzia o małżeństwie i rodzinie,
dając odpowiedzi prawdziwe i pełne
miłosierdzia. Gdyż świat potrzebuje
Chrystusa.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Adam Meterski
Wieczny odpoczynek…

20 października, Święty Jan Kanty, prezbiter
Jan urodził się 24 czerwca 1390 r. w Kętach (ok. 30 km od Oświęcimia). Do
naszych czasów przetrwało ok. 60 dokumentów z jego autografem, stąd wiemy,
że podpisywał się najczęściej po łacinie jako Jan z Kęt. Po ukończeniu szkoły,
zapisał się na Uniwersytet Jagielloński (miał wówczas już 23 lata). Najpierw
studiował nauki wyzwolone, a trzy lata później został magistrem filozofii. Na
swoje utrzymanie zarabiał prywatnymi lekcjami i pomocą duszpasterską jako
kapłan (nie znamy daty ani miejsca święceń kapłańskich). Kształcił kleryków
zakonnych. Wolny czas spędzał na przepisywaniu rękopisów, które były mu potrzebne do wykładów. Wśród zachowanych kopii są pisma Ojców Kościoła, św. Augustyna, św. Tomasza, a także Arystotelesa. Po pewnym czasie udał się do Krakowa, gdzie objął wykłady na wydziale filozoficznym. Równocześnie zaczął studiować teologię. Sprawował także urząd rektora Kolegium
Większego. Pod kierunkiem swojego mistrza studiował Pismo święte. Był równocześnie profesorem
filozofii, dziekanem i rektorem Kolegium Większego. W roku 1439 został kanonikiem i kantorem
kapituły św. Floriana w Krakowie oraz proboszczem w Olkuszu. Po kilku miesiącach zrzekł się probostwa. Pośród tych rozlicznych zajęć Jan znajdował czas na przepisywanie manuskryptów. Część
z nich znajduje się w Bibliotece Watykańskiej. Prawdopodobnie do Rzymu pielgrzymował wiele
razy, aby w ten sposób okazać swoje przywiązanie do Kościoła i uzyskać odpusty. Był człowiekiem
żywej wiary i głębokiej pobożności. Słynął z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc zaradzić nędzy, wyzbył się nawet własnego odzienia i obuwia. Przez całe życie nie zaniechał działalności duszpasterskiej. Pomimo bardzo pracowitego i pokutnego życia, jakie Jan prowadził, dożył 83 lat. Zmarł w Krakowie. Istniało tak powszechne przekonanie o jego świętości, że od razu pochowano go w kościele
św. Anny pod amboną. Beatyfikacja nastąpiła 27 września 1680 r. Dokonał jej papież bł. Innocenty
XI. Kanonizacji dokonał Klemens XIII 16 lipca 1767 r.

22 października, Święty Jan Paweł II, papież
14 stycznia 2011 r. papież Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie i wyznaczył na dzień 1 maja 2011 r. beatyfikację papieża Jana Pawła II. Dokonał jej osobiście podczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra
w Rzymie, którą koncelebrowało kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów
i biskupów z całego świata. Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwie jest szacowana na 1,5 mln osób, w tym trzysta tysięcy Polaków.
Warto wspomnieć, że Benedykt XVI uczynił wyjątek, osobiście przewodnicząc beatyfikacji swojego Poprzednika – jako zwyczajną praktykę Benedykt XVI przyjął, że beatyfikacjom przewodniczy jego delegat, a on sam dokonuje jedynie kanonizacji. Na datę liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II wybrano dzień 22 października, przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża-Polaka. Papież Franciszek kanonizacji
dokonał w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r., w Rzymie.
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci

