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L it ur g ic z n e g o

7 IX Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski służył
Bogu całym sobą, zarówno jako kapłan, dziennikarz, a
także opiekun ubogich. Był czujny na głos Boga, który
rozpoznawał przede wszystkim na modlitwie i w różnych sytuacjach życiowych. Całe jego życie skupiało
się wokół Eucharystii, która była dla niego źródłem
wszelkiej siły i mądrości. Często przytaczał słowa swej
matki: "Patrzeć na Przenajświętszy Sakrament, to najdokładniej wyobrażać sobie oglądanie Boga". Kierując
się własnym doświadczeniem, Sługa Boży uczył, że
przed Najświętszym Sakramentem człowiek może nauczyć się prawdziwej
modlitwy - przemieniającej modlitwy obecności. Wciąż doświadczał, że Bóg
obdarowuje go łaskami, jednocześnie zaś był bardzo pokorny. Sam ufał Bogu i
uczył ufać, był gorliwy nie tylko w pracy, ale i w modlitwie. Gdy klękał i
modlił się przed Najświętszym Sakramentem, "nic go nie obchodziło, co się
dzieje wokoło". Zachęcał, żeby w natłoku zajęć pracę przeżywać jak modlitwę.
Gdy tylko miał chwilę czasu, brał różaniec do ręki i modlił się. Każdej siostrze, która przychodziła do Zgromadzenia, ofiarowywał różaniec. Modlitwę tę
ukochał już od dzieciństwa. Mówił, że dobrze odmawiany różaniec przewyższa inne modlitwy, pobudza do miłości bliźniego, skłania do żalu za grzechy i
w ten sposób prowadzi do świętości. Różaniec był dla niego najważniejszym
elementem pobożności maryjnej. Często podejmował ten temat w swoich
tekstach, temu miał również służyć miesięcznik "Kółko Różańcowe". Ks.
Ignacy Kłopotowski uczył miłości do Kościoła i Ojczyzny. Działając pod
zaborem rosyjskim, przemycał artykuły mówiące o Polsce i jej bohaterach, za
co często był karany. Gdy Polska odzyskała niepodległość, wzywał do chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży. W jednym ze swoich pism napisał: "Każde dziecko przytulone, każde ludzkie istnienie od śmierci zachowane,
każdy grosz dorzucony do pożytecznego dzieła - to wielka zasługa wobec
Ojczyzny". Żył przede wszystkim dla innych. Był wrażliwy na potrzeby ludzi
biednych, opuszczonych i chorych. Przygarniał dzieci z ulicy, nieustannie
poszukiwał środków by zapewnić dzieciom dach nad głową, ich leczenie i
stałą opiekę, zaciągał w tym celu kredyty, urządzał kwesty i apelował o ofiary.
Szczególną troską obejmował także kobiety, podkreślał ich rolę, wielkość
posłannictwa oraz należny szacunek, patrząc na nie w duchu Ewangelii przez
pryzmat Maryi. Wiedząc, że miłość kobiety jest bardziej uczuciowa, delikatna
i skłonna do bezinteresownych poświęceń, stawiał żony i matki na pierwszym
miejscu w rodzinie pod względem tworzenia w niej więzów duchowych. To
właśnie na matce spoczywa przede wszystkim posłannictwo tworzenia ciepła
rodzinnego domu. To ona wyzwala wzajemną miłość wśród członków rodziny,
kieruje ich serca ku Bogu, przekazuje wiarę, uczy modlitwy. Matka jest pierwszą osobą, która zaszczepia w dzieciach zasady chrześcijańskiego życia. Z całą
pewnością podkreślał, że matka jest niejako "kapłanką ogniska domowego".
Zachęcał, aby matki kobiety dawały dobre świadectwo życiem konkretnymi
postawami. Ks. Ignacy Kłopotowski wiedział, że powołaniem kapłana jest
prowadzenie ludzi do zbawienia, w tym celu sięgał po najnowocześniejsze, jak
na jego czasy, środki przekazu. Inspiracją do podjęcia takiego apostolstwa
były dla niego wezwania papieży Leona XIII i Piusa X, aby przeciwstawiać
złej prasie potęgę dobrej prasy. Uważał, że słowo drukowane jest przedłużeniem ambony i środkiem szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Często mawiał, że prasa katolicka pracuje jak misjonarz. Misję apostolstwa słowa drukowanego powierzył Zgromadzeniu Sióstr Loretanek, które do dziś wydają zainspirowane przez niego czasopisma: "Anioł Stróż", "Różaniec" i prowadzą
wydawnictwa.
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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 1
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
Strona internetowa:
http://ndmswmichal.pl/
Msze św. w niedziele:
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;
13.00; 18.00
Msze św. w dni powszednie
7.00; 18.00
Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt.: 10-12
16-17:30
(bez czw., sob. oraz uroczystości
i świąt - kościelnych i państwowych;
zaś w wakacje tylko po południu)

Źródło: http://www.loretanki.pl/Zalozyciel-1

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Teresa Bieniek, Alina –Mirosława Zwierzchowska . Wieczny odpoczynek…
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się
uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem
się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi
urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos,
muszę obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak,
słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną
zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem
sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił
w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje
serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele.
Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła
do Rzymian: Pr oszę was, br acia, pr zez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na
ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz
waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie
więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie
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się przez odnawianie umysłu, abyście umieli
rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre,
co Bogu miłe i co doskonałe.
Oto Słowo Boże
.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego
powołania.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na
to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele
wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz
uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go
na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie,
niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy
na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do
Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi
zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po
ludzku». Wtedy Jezus rzekł do swoich
uczniów: «Jeśli ktoś 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 mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby
cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę
poniósł? Albo co da człowiek w zamian za
swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy
przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według
jego postępowania».
Oto Słowo Pańskie.

Z K AT E C H I Z M U
Niedziela 03 września 2017
7.00 w intencji ŻYWEGO RÓŻAŃCA
8.30 + Helena i Marian Predel
10.00 + Regina, Franciszek Powluczuk, Iga i Jakub
Szymańscy;
11.30 + Władysław w 2 rocz. śm. i Janina Rucińscy;
13.00 za PARAFIAN
18.00 + Marian Rudnicki 10 r. śm, Bogusław Rudnicki, Helena i Czesław Różyccy;
PONIEDZIAŁEK 04 września 2017
7.00 + Grażyna i Andrzej Więcławscy;
7.00 + Wiktoria i Czesław, Maria i Stanisław Traczyk;
14.00 Pogrzeb Mirosław Stanisław Grączewski;
18.00 zbiorowa za zmarłych
WTOREK 05 września 2017
7.00 + Regina Gajewska pp
7.00 + Artur Mariański pp
18.00 + Stefan Kwiatkowski i zm. z rodziny;
18.00 + Stefan Witkowski, Janina i Jerzy Witkowski;
ŚRODA 06 września 2017
7.00 + Tadeusz Bieńkowski, Leokadia, Jan Czajkowski;
7.00 + Paulina Ząbkiewicz
7.00 + Eugeniusz Nester pp;
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 + Stefan Kwiatkowski;

CZWARTEK 07 września 2017
7.00 + Regina Tomaszewska i jej rodziców i rodzeństwo

7.00 + Andrzej Malinowski oraz Józefa i Stefan
Dąbrowscy;
7.00 + ks. Czesław Żyła;
18.00 + Czesława Gromadka;
PIĄTEK 08 września 2017 Narodzenie NMP
7.00 +Bogdan Przybysz;
7.00 + Wiesława Sokołowska pp
7.00 + Stanisław Dąbrowski i Rodziców Dąbrowskich, Wiktor Szcześniak, Benigna i Benedykt
Ruszczak, Ewa Nadulska;
18.00 + Kazimierz-Stanisław Czarnecki w 14 rocz.
śm
18.00 + Adam Fabrowicz w 8 rocz. śm.
SOBOTA 09 września 2017
7.00 + Jan Michałowski 3 rocz. śm.
7.00 + Józef i Konstancja Szczecińscy oraz dziadków Dzięgielewskich i Szczecińskich;
7.00 + Anna Kowalik 4 rocz. śm;
18.00 + Izabela Sawicka 25 rocz. śm.
18.00 + Irena Wysocka;
NIEDZIELA 10 WRZESNIA 2017
7.00 w int. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 + Kazimierz Żoch i zm. z rodziny
10.00 + Wiesław Olszewski, Eleonora i Franciszek
Ciesielscy, Tadeusz Gwiazda;
11.30 + Janina, Wacław, Henryk, Liwscy, Jadwiga i
Mieczysław Paruszewscy;
13.00 ZA PARAFIAN
16.00 + Mieczysław Kwiatkowski;
18.00 + Bronisława, Eugeniusz i Ryszard Srebnickich;

1. Dziś I niedziela miesiąca; o godz.17.30 nabożeństwo adoracyjne, a ofiary składane na
tacę są dziś przeznaczone na potrzeby naszej parafii.
2. Zbieramy dziś ofiary do puszek na Katolicki Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
3. Jutro o godz.18.00 będzie Msza św. zbiorowa za zmarłych. Intencje przynosimy do zakrystii ,bądź do kancelarii, a ich odczytywanie rozpoczniemy o godz.17.50.
4. W czwartek o godz.7.00 będzie odprawiona Msza św. za śp. Ks. Prał. Czesława Żyłę.
5. W piątek 8 września obchodzić będziemy Święto Narodzenia N.M.P. Msze św. o
godz.7.00 i 18.00.
6. W niedzielę 17 września rozpoczynamy w naszej Parafii cykl konferencji przedślubnych
dla narzeczonych. Spotkania będą się odbywały w niedzielę o godz.19.00 w Sali przy
kancelarii.
7. Za tydzień 10 września o godz.16.00 będzie dodatkowa Msza św. dla dzieci kl. III przygotowujących się do I komunii św. Zapraszamy zatem dzieci wraz z rodzicami. Po Mszy
św. spotkanie – obecność obowiązkowa.

KATECHEZA 17:
Bóg jest Prawdą i Miłością
1. Zapewne niektórzy z nas zostali kiedyś w
życiu okłamani. Czuliśmy się wtedy nieswojo, zastanawiając się, dlaczego ktoś nie powiedział nam
prawdy, lub wręcz celowo wprowadził nas w błąd.
Niewykluczone, że posądzaliśmy wtedy kogoś, kto
nas okłamał, o to, że nie darzy nas sympatią albo że
brakuje mu miłości bliźniego.
2. Takie sytuacje w relacjach międzyludzkich
wcale nie są rzadkie. By osiągnąć swoje egoistyczne
cele, ludzie często posługują się kłamstwem. Okłamując drugą osobę, traktują ją instrumentalnie – jako
środek do zdobycia celu, lub nawet wrogo – jako
przeszkodę, którą należy ominąć. Zupełnie inaczej
rzecz ma się w relacjach między człowiekiem a Bogiem. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że
„Bóg jest samą Prawdą, Jego słowa nie mogą mylić” (KKK 215). Właśnie dlatego człowiek może z
całkowitym zaufaniem powierzyć się Bogu i może
mieć pewność, że się na Nim nie zawiedzie. Prawda
Boga to nie tylko Jego mądrość, przejawiająca się w
stworzeniu i kierowaniu światem (por. KKK 216),
lecz także to wszystko, co Bóg objawił człowiekowi
o sobie samym. Jednocześnie uzdolnił On człowieka,
by przy pomocy swego rozumu mógł poznać i zrozumieć to Objawienie (por. KKK 217).
Współcześnie wielu ludzi usiłuje zaprzeczyć
temu, że prawda o Bogu jest prawdą pełną i obiektywną. Słyszymy bowiem z różnych źródeł, że każdy
ma swoją prawdę, która może zmieniać się w zależności od okoliczności. Takie myślenie jest niesłychanie groźne, może bowiem w konsekwencji doprowadzić do wielkich zbrodni, takich jak chociażby ludobójstwo dokonane na narodach świata podczas II
wojny światowej. Niemcy nie kierowali się wtedy
objawioną przez Boga obiektywną prawdą o godności człowieka, lecz za prawdziwą uznali zbrodniczą
ideologię wypracowaną przez twórców hitleryzmu.
Nieprzypadkowo przeciwnik Boga, szatan, którego
Biblia nazywa „ojcem kłamstwa” (J 8,44) wybrał
oszustwo na metodę swej walki. Przez nie doprowadził ludzi do zwątpienia w prawdziwość słów Boga
oraz w Jego życzliwość i wierność względem czło-

wieka. Tak więc kłamstwo legło u podstaw grzechu
pierwszych ludzi (por. KKK 215) i nadal czyni wielkie spustoszenie w ludzkim życiu.
3. Dlaczego Bóg objawił człowiekowi prawdę o
sobie? Pismo Święte wyraźnie mówi, że uczynił to z
miłości do ludzi (por. Pwt 4,37). Ta wielka miłość
jest przez Biblię porównywana do miłości rodzicielskiej (por. Oz 11,1) i – jak naucza Katechizm – jest
tak potężna, że zdolna jest wybaczyć nawet największe ludzkie niewierności (por. KKK 219). Szczytem
tej miłości jest posłanie na świat i wydanie na śmierć
za zbawienie ludzi Jednorodzonego Syna Bożego –
Jezusa Chrystusa (por. KKK 219). Pismo Święte nie
poprzestaje jednak na stwierdzeniu, że Bóg ukochał
człowieka. Święty Jan pisze bowiem, że „Bóg jest
Miłością” (J 4,8.16) Oznacza to, że Miłość – obok
Prawdy – to drugie imię Boga. Ten fakt ma dla nas
chrześcijan określone konsekwencje. Nasze życie,
polegające na naśladowaniu Boga i wypełnianiu Jego
przykazań, powinno się opierać na prawdzie i miłości. W relacjach z ludźmi nie wolno nam zatem posługiwać się kłamstwem, zaś naczelną zasadą naszego życia winno stać się przykazanie miłości Boga i
bliźniego. Zgodnie z tym wskazaniem także prawda
powinna zawsze służyć dobru człowieka. Nie wolno
używać jej instrumentalnie w celu poniżenia czy
zniszczenia kogokolwiek. Jednym słowem - w życiu
chrześcijanina, podobnie jak w życiu Boga – prawda
winna być nieustannie połączona z miłością.
Czy z pełnym zaufaniem przyjmuję to wszystko,
co Bóg objawił o sobie i o naszym zbawieniu? Czy w
życiu staram się, jak nauczał Ojciec Święty Jan Paweł II, „czynić prawdę w miłości?”
4. Zapamiętajmy: Bóg jest samą Prawdą, zaś Jego
słowa nie mogą mylić. On uzdolnił człowieka, by tę
Prawdę poznał i zrozumiał. Bóg jest też samą Miłością.
Dzięki Niej objawił człowiekowi prawdę o sobie i
wydał swego Syna za zbawienie ludzi. Nauka o Bogu,
który jest Prawdą i Miłością zobowiązuje nas do postępowania w zgodzie z tymi cnotami (por. KKK 215 nn).
Ks. Adam Łach
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html

8. Taca zbierana w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne.
9. Rozpoczynamy zapisy młodzieży kl. III gimnazjum do Sakramentu Bierzmowania – w zakrystii lub kancelarii parafialnej, od dziś do przyszłej niedziel włącznie
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

