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

L it ur g ic z n e g o

23 X Jan Kapistran ur odził się w 1386 roku w Capestrano. Po
studiach prawniczych w Perugii był radcą dworu neapolitańskiego, następnie sędzią i gubernatorem. Podczas walk dostał się do
niewoli. Przebywając w więzieniu przeżył wizję, pod wpływem
której zmienił życie. Po uwolnieniu wstąpił do franciszkanów
obserwantów - bernardynów. Podjął pracę wędrownego kaznodziei. Kazania głosił we Włoszech, Austrii, Francji, Niemczech,
w Polsce, na pograniczu Czech i Moraw na Węgrzech. Przemierzając te kraje organizował szpitale i inne dzieła miłosierdzia.
W Polsce przebywał 8 miesięcy. Był na ślubie króla Kazimierza
Jagiellończyka z Elżbietą, córką cesarza Albrechta II. Pozostawił
po sobie dwa klasztory bernardynów: w Krakowie i Warszawie.
Św. Jan był mediatorem w sporze o tron neapolitański,
w konflikcie między Mediolanem a Bazyleą oraz na Sycylii.
W swym aktywnym życiu poświęcał wiele czasu na modlitwę.
Prowadził życie umartwione. Często pościł. Miał dar przepowiadania przyszłości. Św. Jan Kapistran - mianowany przez Piusa II
legatem - wzywał do zjednoczenia sił chrześcijańskich przeciw
inwazji muzułmańskiej na Europę. Przyczynił się do zwycięstwa
nad Turkami w bitwie pod Belgradem (1456). Zmarł w kilka miesięcy później 23 października w Ilok nad Dunajem. Nazwano go
"apostołem zjednoczonej (po schizmie) Europy". Beatyfikowany
w 1622, kanonizowany w 1690 roku.Patron prawników.
27 X Św. Sabina, męczennica (II/III w.), według star ego przekazu była siostrą Wincentego i Chrestyny. Wszyscy troje mieli
zginąć jako ofiary prześladowań w Avili. Męczenników wspominają stara martyrologia oraz liturgia mozarabska.
28 X Św. Szymon (I w). Ewangelie wymieniają go w ścisłym
gronie uczniów Pana Jezusa. Miał przydomek Zelota "Gorliwy" (Mk 3,18), z żarliwością bowiem zachowywał Prawo
Mojżeszowe. Według późnych źródeł pracował na terenie dzisiejszej Brytanii oraz w Babilonii i Persji. Zginął męczeńską śmiercią
razem ze św. Judą Apostołem. Patron farbiarzy, garncarzy, grabarzy spawaczy.
28 X Św. Juda Tadeusz Apostoł (I w). Piszą
o nim Ewangeliści: św. Jan podczas opisu Ostatniej Wieczerzy (14,22), św. Mateusz (10,3) i św.
Marek (3,18). Juda był bratem Jakuba Młodszego, krewnym Pana Jezusa. Jest autorem jednego
z listów Nowego Testamentu. Po Zesłaniu Ducha
Świętego miał prowadzić misję w Edessie. Według innych źródeł apostołował w Mezopotamii,
gdzie poniósł śmierć męczeńską razem ze św.
Szymonem. Orędownik w sprawach beznadziejnych.
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

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

Tak 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. Przez
wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny, 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 poza Mną nie ma nic.
Ja jestem Pan i nikt poza Mną».
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

22 PAŹDZIERNIK 2017r.

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 samym tylko słowem, lecz mocą i
działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą
przekonania.
Oto Słowo Boże
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja

Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.
Alleluja, alleluja, alleluja

Pośród narodów głoście chwałę Pana
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego 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.

Por. http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=9

(bez czw., sob. oraz uroczystości
i świąt - kościelnych i państwowych;
zaś w wakacje tylko po południu)

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Tesaloniczan

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Śp. Kr ystyna Wysocka,
Śp. Wiktoria Rydzewska, Śp. Maria Czarnohuz Wieczny odpoczynek…

KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła
Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie
Chrystusie. Łaska wam i pokój! Zawsze

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by
podchwycić 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 wystawiacie Mnie
na próbę, 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.

Z K AT E C H I Z M U
NIEDZIELA 22 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 +Władysława, Mieczysławę, Waldemara
Tobolczyk, Franciszka Bagińskiego i zm. z rodziny,
Danutę i Jana Granoszewskich, Krzysztofa
Kaczmarka
7.00 O Boże błog. dla Anny i Waldemara w 25 rocz.
ślubu, Annę i Krzysztofa Składanek w 14 r.ślubu
8.30 + Halinę i Mieczysława Wiśniewskich
10.00 + Irenę i Bolesława Iwańskich i Stefanię
Owczarską
11.30 + Zdzisława Turczyńskiego w 5 rocz. śm. i
zm. rodziców Komisarczyków i Turczyńskich
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Mariannę w 10 rocz. śm i Tadeusza Łabęda
PONIEDZIAŁEK 23 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 O Boże błog. i zdrowie dla Grażyny
7.00 + Jarosława Malczyka pp
7.00 + Halinę, Jerzego i Konstantego Pawłowskich,
Jadwigę i Jana Stefańskich, Zenona Wiśniewskiego
i Czesława Kosiorek
18.00 O Boże błog. i łaski dla Tomasza, Anny,
Rafała i Karola
18.00 +Irenę Kwiecińską pp
WTOREK 24 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 + Rafała Niedźwiedź
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Beaty
i Pawła Krajewskich
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i łaski dla
rodziny Wojtczaków i Urbańczyków
18.00 +Marcina Dębskiego
18.00 +Henryka Krysiak i Stanisława
Kwiatkowskiego
ŚRODA 25 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 +Ks Prałata Czesława Żyłę
7.00 + rodziców Stefanię i Kazimierza
Kossakowskich i Zbigniewa Olk
18.00 Nowenna do MBNP

18.00 + Tadeusza Sałasiewicz w 29 r.śm., Franciszkę, i Szymona Kądzik
CZWARTEK 26 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 +Zbigniewa w 15 r.śm., Ilonę Zwolińskich,
c.r. Zwolińskich i Przedwój
7.00 + Włodzimierza Stolarskiego w 1 r.śm.
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Aleksandry
z okazji 18 r. ur.
18.00 + Jana i Mariannę Rutkowskich
PIĄTEK 27 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 + Jerzego Raczyńskiego w 5 r.śm.
7.00 + Sabinę Fabisak, Irenę Cutkowicz,
Cecylię Nasiłowską
7.00 + Irenę w rocznicę śm.
18.00 +Józefa Święckiego w 10 r.śm.
18.00 +Zofię i Stanisława Stasiorek, zm.
z rodziny Osowieckich, Zawadzkich i Stasiorków
SOBOTA 28 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 + Henryka-Tadeusza Bieńkowskiego
7.00 + Tadeusza Jendor
7.00 + Tadeusza, Stanisławę, Stanisława Piaseckich,
Helenę i Władysława Bańka
18.00 + Tadeusza Sztenke, Tadeusza,
Juliana i Halinę Drewnowskich
18.00 + Tadeusza, Adelę, Hieronima Bieńkowskich
oraz dziadków i rodzeństwo z obu stron
NIEDZIELA 29 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 +Urszulę Grądzką w 16 r.śm.
7.00 +Halinę, Tadeusza, Adama, Sylwestra
i Mirosława Biegaj
8.30 + Piotra Bieleckiego, Eugeniusza Peplińskiego
10.00 +Franciszkę, Joannę i Szczepana
Kwiatkowskich
11.30 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza, Barbarę,
Jerzego i Edwarda Rakowskich
13.00 ZA PARAFIAN 18.00 + Stanisławę w 11 r.śm.
Prusaczyk Mariannę i Józefa Ziemińskich, Franciszka i Kazimierza Prusaczyk

1. Dzisiejsza niedziela w całym kościele rozpoczyna Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i
misjonarzy, a papieskie dzieła misyjne wspieramy dziś ofiarą złożoną na tacę.
2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które są codziennie o godz. 17.15.
3. W kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki jednorazowe, roczne i listopadową Mszę św.
zbiorową za zmarłych.
4. 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o
godz.7.00;8.30;10.00;11.30; i 18.00.Nie będzie Mszy św. w Kościele o godz.13.00. O godz.11.00
wyruszy z Kościoła procesja na cmentarz. Podczas procesji na cmentarz będziemy się modlić w
intencji zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych. Po zakończeniu procesji ok. godz.
12.30 na cmentarzu zostanie odprawiona Msza św.
5. W dniu 2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. tego dnia o
godz. 7.00 i 18.00.
6. W dniach od 1 do 8 listopada włącznie, codziennie można zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych .Odpust ten wolno ofiarować jedynie za
zmarłych.

KATECHEEZA 22: Syn Boży
1. Gdy w różnych urzędach trzeba bliżej określić
tożsamość konkretnej osoby, to najczęściej należy
podać imię ojca, na przykład „Jan, syn Tadeusza”.
Osoba w ten sposób wypełniająca formularz przynajmniej dla urzędnika staje się kimś znanym, kogo
można bez większej trudności zidentyfikować. Jezus,
głosząc Ewangelię, chciał wiedzieć, czy słuchacze
dobrze ją rozumieją, a tym samym – czy dobrze Go
znają. Pytał więc swych uczniów, za kogo ludzie Go
uważają. Okazywało się, że opinie na temat tożsamości Jezusa były różne, czasem bardzo dalekie od
prawdy. Jednak gdy w wyznaniu Piotra padło właściwe określenie osoby Jezusa: „Ty jesteś Mesjasz, Syn
Boga żywego” (Mt 16,16), to zostało ono w sposób
niezwykle uroczysty potwierdzone przez Mistrza:
„Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój,
który jest w niebie” (Mt 16,17).
Są ludzie, na przykład Świadkowie Jehowy, którzy
nie wierzą w to, że Jezus jest Bogiem, Synem Bożym,
Drugą Osobą Trójcy Świętej. Kwestia ta jest bardzo
ważna, ponieważ niewiara w boskość Jezusa Chrystusa, równa się wykluczeniu z chrześcijaństwa samej
jego istoty. Jeśli Jezus nie jest Bogiem, to trzeba by
uznać, że nigdy nie było Bożego Wcielenia, że krzyż
Jezusa nie jest tym, za co go uważamy, i że Bóg nie
jest obecny w Eucharystii (por. KKK 454).
2. Jezus na różne sposoby daje do zrozumienia,
że jest Synem Bożym. Wobec Boga każdy człowiek, a
nawet cały Naród Wybrany był nazywany synem (por.
KKK 441). Jednak synostwo Jezusa jest jedyne, wyłączne i rzeczywiste. Jezus wyraźnie podkreśla wyłączność swego synowskiego stosunku do Boga.
Nigdy nie mówi „nasz Ojciec”, ale tylko „mój Ojciec”
lub „mój Ojciec – wasz Ojciec”. Stwierdza otwarcie:
„Wszystko przekazał Mi Ojciec mój” (Mt 11,27). Owa
wyłączność synowskiego stosunku do Boga szczególnie uwydatnia się w modlitwie, gdy Chrystus zwraca
się do Boga jako do Ojca, używając aramejskiego
słowa „Abba”. Słowo „Abba” wyraża szczególną bliskość synowską i stanowi też w ustach Jezusa wyraz
bezgranicznego oddania się Ojcu i Jego woli. Natomiast w innym kontekście Jezus używa zwrotu „Ojciec
wasz”, np. „Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36);
„Ojciec wasz, który jest w niebie” (Mk 11,25). Podkreśla w ten sposób swoistość własnej relacji do Ojca,

pragnąc równocześnie, aby to Boże ojcostwo udzieliło
się za Jego sprawą innym (por. KKK 443). Przekonanie o synostwie Bożym Jezusa zostało potwierdzone
głosem z nieba przy chrzcie w Jordanie (por. Mk 1,11)
oraz na górze przemienienia (por. Mk 9,7). W obydwu
przypadkach Ewangeliści mówią, że to Ojciec ogłasza
Jezusa swym „Synem umiłowanym” (por. Mt 3,17; Łk
3,22).
3. Prawda o Bożym synostwie Jezusa była dla
wielu Żydów nie do przyjęcia i stała się powodem
postawienia Zbawicielowi zarzutu bluźnierstwa. Dlatego Żydzi „usiłowali Go (...) zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim
Ojcem, czyniąc się równym Bogu” (J 5, 18). W czasie
procesu
na
pytanie
arcykapłana
Kajfasza:
„Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam:
czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?” Jezus odpowiada
po prostu: „Tyś powiedział”, czyli: „Tak, Ja Nim jestem” (Mt 26,63-64). Tak więc można powiedzieć, że
ostatecznie Jezus umierał na krzyżu za prawdę o
swoim Bożym synostwie. Potwierdzają to złośliwi
świadkowie ukrzyżowania: „Ci zaś, którzy przechodzili
obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc:
«jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża...»” (Mt
27,39-40). Setnik rzymski, mimo że jest poganinem,
patrząc na agonię Jezusa, słysząc szyderstwa oraz
słowa, z jakimi Chrystus z krzyża zwracał się do Ojca,
daje jeszcze jedno zadziwiające świadectwo Boskiej
tożsamości Jezusa: „Prawdziwie, ten człowiek był
Synem Bożym” (Mk 15,39).
Czy wiedza i wiara o odwiecznym Synu Bożym,
który zamieszkał pośród nas i stał się prawdziwie
jednym z nas (por. KDK 22) raduje nasze serce i pobudza do większej miłości? Czy wypełniamy polecenie
Boga Ojca, który wskazując na Jezusa jako Swojego
Syna powiedział: „Jego słuchajcie?”
4. Zapamiętajmy: Nasza wiara opiera się tym jednym najważniejszym wydarzeniu w historii: Syn Boży
zstąpił z nieba, stał się człowiekiem i umarł na krzyżu i
zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Taki wniosek i
taką wiarę chce wzbudzić św. Jan, gdy kończy swą
Ewangelię słowami: „Te zaś [znaki] zapisano, abyście
wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i
abyście wierząc mieli życie w imię Jego” (J 20, 31).
Ks. Czesław Stolarczyk
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html

7. Od 1 do 30 listopada o godz.18.00 będzie sprawowana Msza św. zbiorowa za zmarłych. W każdą III
niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz.7.00 czytane będą wypominki roczne za zmarłych, a o
godz.8.30 jest sprawowana Msza św. w intencji zmarłych, polecanych w wypominkach rocznych.
8. W związku z czekającymi nas w lutym ; misjami św. oraz Nawiedzenia Cudownego obrazu M.B. Częstochowskiej, kolędę rozpoczniemy w tym roku zaraz po niedzieli Chrystusa Króla – 27 listopada.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.
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23 X Jan Kapistran ur odził się w 1386 roku w Capestrano. Po
studiach prawniczych w Perugii był radcą dworu neapolitańskiego, następnie sędzią i gubernatorem. Podczas walk dostał się do
niewoli. Przebywając w więzieniu przeżył wizję, pod wpływem
której zmienił życie. Po uwolnieniu wstąpił do franciszkanów
obserwantów - bernardynów. Podjął pracę wędrownego kaznodziei. Kazania głosił we Włoszech, Austrii, Francji, Niemczech,
w Polsce, na pograniczu Czech i Moraw na Węgrzech. Przemierzając te kraje organizował szpitale i inne dzieła miłosierdzia.
W Polsce przebywał 8 miesięcy. Był na ślubie króla Kazimierza
Jagiellończyka z Elżbietą, córką cesarza Albrechta II. Pozostawił
po sobie dwa klasztory bernardynów: w Krakowie i Warszawie.
Św. Jan był mediatorem w sporze o tron neapolitański,
w konflikcie między Mediolanem a Bazyleą oraz na Sycylii.
W swym aktywnym życiu poświęcał wiele czasu na modlitwę.
Prowadził życie umartwione. Często pościł. Miał dar przepowiadania przyszłości. Św. Jan Kapistran - mianowany przez Piusa II
legatem - wzywał do zjednoczenia sił chrześcijańskich przeciw
inwazji muzułmańskiej na Europę. Przyczynił się do zwycięstwa
nad Turkami w bitwie pod Belgradem (1456). Zmarł w kilka miesięcy później 23 października w Ilok nad Dunajem. Nazwano go
"apostołem zjednoczonej (po schizmie) Europy". Beatyfikowany
w 1622, kanonizowany w 1690 roku.Patron prawników.
27 X Św. Sabina, męczennica (II/III w.), według star ego przekazu była siostrą Wincentego i Chrestyny. Wszyscy troje mieli
zginąć jako ofiary prześladowań w Avili. Męczenników wspominają stara martyrologia oraz liturgia mozarabska.
28 X Św. Szymon (I w). Ewangelie wymieniają go w ścisłym
gronie uczniów Pana Jezusa. Miał przydomek Zelota "Gorliwy" (Mk 3,18), z żarliwością bowiem zachowywał Prawo
Mojżeszowe. Według późnych źródeł pracował na terenie dzisiejszej Brytanii oraz w Babilonii i Persji. Zginął męczeńską śmiercią
razem ze św. Judą Apostołem. Patron farbiarzy, garncarzy, grabarzy spawaczy.
28 X Św. Juda Tadeusz Apostoł (I w). Piszą
o nim Ewangeliści: św. Jan podczas opisu Ostatniej Wieczerzy (14,22), św. Mateusz (10,3) i św.
Marek (3,18). Juda był bratem Jakuba Młodszego, krewnym Pana Jezusa. Jest autorem jednego
z listów Nowego Testamentu. Po Zesłaniu Ducha
Świętego miał prowadzić misję w Edessie. Według innych źródeł apostołował w Mezopotamii,
gdzie poniósł śmierć męczeńską razem ze św.
Szymonem. Orędownik w sprawach beznadziejnych.
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

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

Tak 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. Przez
wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny, 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 poza Mną nie ma nic.
Ja jestem Pan i nikt poza Mną».
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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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 samym tylko słowem, lecz mocą i
działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą
przekonania.
Oto Słowo Boże
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja

Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.
Alleluja, alleluja, alleluja

Pośród narodów głoście chwałę Pana
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego 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.

Por. http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=9

(bez czw., sob. oraz uroczystości
i świąt - kościelnych i państwowych;
zaś w wakacje tylko po południu)

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Tesaloniczan

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Śp. Kr ystyna Wysocka,
Śp. Wiktoria Rydzewska, Śp. Maria Czarnohuz Wieczny odpoczynek…

KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła
Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie
Chrystusie. Łaska wam i pokój! Zawsze

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by
podchwycić 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 wystawiacie Mnie
na próbę, 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.

Z K AT E C H I Z M U
NIEDZIELA 22 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 +Władysława, Mieczysławę, Waldemara
Tobolczyk, Franciszka Bagińskiego i zm. z rodziny,
Danutę i Jana Granoszewskich, Krzysztofa
Kaczmarka
7.00 O Boże błog. dla Anny i Waldemara w 25 rocz.
ślubu, Annę i Krzysztofa Składanek w 14 r.ślubu
8.30 + Halinę i Mieczysława Wiśniewskich
10.00 + Irenę i Bolesława Iwańskich i Stefanię
Owczarską
11.30 + Zdzisława Turczyńskiego w 5 rocz. śm. i
zm. rodziców Komisarczyków i Turczyńskich
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Mariannę w 10 rocz. śm i Tadeusza Łabęda
PONIEDZIAŁEK 23 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 O Boże błog. i zdrowie dla Grażyny
7.00 + Jarosława Malczyka pp
7.00 + Halinę, Jerzego i Konstantego Pawłowskich,
Jadwigę i Jana Stefańskich, Zenona Wiśniewskiego
i Czesława Kosiorek
18.00 O Boże błog. i łaski dla Tomasza, Anny,
Rafała i Karola
18.00 +Irenę Kwiecińską pp
WTOREK 24 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 + Rafała Niedźwiedź
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Beaty
i Pawła Krajewskich
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i łaski dla
rodziny Wojtczaków i Urbańczyków
18.00 +Marcina Dębskiego
18.00 +Henryka Krysiak i Stanisława
Kwiatkowskiego
ŚRODA 25 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 +Ks Prałata Czesława Żyłę
7.00 + rodziców Stefanię i Kazimierza
Kossakowskich i Zbigniewa Olk
18.00 Nowenna do MBNP

18.00 + Tadeusza Sałasiewicz w 29 r.śm., Franciszkę, i Szymona Kądzik
CZWARTEK 26 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 +Zbigniewa w 15 r.śm., Ilonę Zwolińskich,
c.r. Zwolińskich i Przedwój
7.00 + Włodzimierza Stolarskiego w 1 r.śm.
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Aleksandry
z okazji 18 r. ur.
18.00 + Jana i Mariannę Rutkowskich
PIĄTEK 27 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 + Jerzego Raczyńskiego w 5 r.śm.
7.00 + Sabinę Fabisak, Irenę Cutkowicz,
Cecylię Nasiłowską
7.00 + Irenę w rocznicę śm.
18.00 +Józefa Święckiego w 10 r.śm.
18.00 +Zofię i Stanisława Stasiorek, zm.
z rodziny Osowieckich, Zawadzkich i Stasiorków
SOBOTA 28 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 + Henryka-Tadeusza Bieńkowskiego
7.00 + Tadeusza Jendor
7.00 + Tadeusza, Stanisławę, Stanisława Piaseckich,
Helenę i Władysława Bańka
18.00 + Tadeusza Sztenke, Tadeusza,
Juliana i Halinę Drewnowskich
18.00 + Tadeusza, Adelę, Hieronima Bieńkowskich
oraz dziadków i rodzeństwo z obu stron
NIEDZIELA 29 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 +Urszulę Grądzką w 16 r.śm.
7.00 +Halinę, Tadeusza, Adama, Sylwestra
i Mirosława Biegaj
8.30 + Piotra Bieleckiego, Eugeniusza Peplińskiego
10.00 +Franciszkę, Joannę i Szczepana
Kwiatkowskich
11.30 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza, Barbarę,
Jerzego i Edwarda Rakowskich
13.00 ZA PARAFIAN 18.00 + Stanisławę w 11 r.śm.
Prusaczyk Mariannę i Józefa Ziemińskich, Franciszka i Kazimierza Prusaczyk

1. Dzisiejsza niedziela w całym kościele rozpoczyna Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i
misjonarzy, a papieskie dzieła misyjne wspieramy dziś ofiarą złożoną na tacę.
2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które są codziennie o godz. 17.15.
3. W kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki jednorazowe, roczne i listopadową Mszę św.
zbiorową za zmarłych.
4. 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o
godz.7.00;8.30;10.00;11.30; i 18.00.Nie będzie Mszy św. w Kościele o godz.13.00. O godz.11.00
wyruszy z Kościoła procesja na cmentarz. Podczas procesji na cmentarz będziemy się modlić w
intencji zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych. Po zakończeniu procesji ok. godz.
12.30 na cmentarzu zostanie odprawiona Msza św.
5. W dniu 2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. tego dnia o
godz. 7.00 i 18.00.
6. W dniach od 1 do 8 listopada włącznie, codziennie można zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych .Odpust ten wolno ofiarować jedynie za
zmarłych.

KATECHEEZA 22: Syn Boży
1. Gdy w różnych urzędach trzeba bliżej określić
tożsamość konkretnej osoby, to najczęściej należy
podać imię ojca, na przykład „Jan, syn Tadeusza”.
Osoba w ten sposób wypełniająca formularz przynajmniej dla urzędnika staje się kimś znanym, kogo
można bez większej trudności zidentyfikować. Jezus,
głosząc Ewangelię, chciał wiedzieć, czy słuchacze
dobrze ją rozumieją, a tym samym – czy dobrze Go
znają. Pytał więc swych uczniów, za kogo ludzie Go
uważają. Okazywało się, że opinie na temat tożsamości Jezusa były różne, czasem bardzo dalekie od
prawdy. Jednak gdy w wyznaniu Piotra padło właściwe określenie osoby Jezusa: „Ty jesteś Mesjasz, Syn
Boga żywego” (Mt 16,16), to zostało ono w sposób
niezwykle uroczysty potwierdzone przez Mistrza:
„Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój,
który jest w niebie” (Mt 16,17).
Są ludzie, na przykład Świadkowie Jehowy, którzy
nie wierzą w to, że Jezus jest Bogiem, Synem Bożym,
Drugą Osobą Trójcy Świętej. Kwestia ta jest bardzo
ważna, ponieważ niewiara w boskość Jezusa Chrystusa, równa się wykluczeniu z chrześcijaństwa samej
jego istoty. Jeśli Jezus nie jest Bogiem, to trzeba by
uznać, że nigdy nie było Bożego Wcielenia, że krzyż
Jezusa nie jest tym, za co go uważamy, i że Bóg nie
jest obecny w Eucharystii (por. KKK 454).
2. Jezus na różne sposoby daje do zrozumienia,
że jest Synem Bożym. Wobec Boga każdy człowiek, a
nawet cały Naród Wybrany był nazywany synem (por.
KKK 441). Jednak synostwo Jezusa jest jedyne, wyłączne i rzeczywiste. Jezus wyraźnie podkreśla wyłączność swego synowskiego stosunku do Boga.
Nigdy nie mówi „nasz Ojciec”, ale tylko „mój Ojciec”
lub „mój Ojciec – wasz Ojciec”. Stwierdza otwarcie:
„Wszystko przekazał Mi Ojciec mój” (Mt 11,27). Owa
wyłączność synowskiego stosunku do Boga szczególnie uwydatnia się w modlitwie, gdy Chrystus zwraca
się do Boga jako do Ojca, używając aramejskiego
słowa „Abba”. Słowo „Abba” wyraża szczególną bliskość synowską i stanowi też w ustach Jezusa wyraz
bezgranicznego oddania się Ojcu i Jego woli. Natomiast w innym kontekście Jezus używa zwrotu „Ojciec
wasz”, np. „Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36);
„Ojciec wasz, który jest w niebie” (Mk 11,25). Podkreśla w ten sposób swoistość własnej relacji do Ojca,

pragnąc równocześnie, aby to Boże ojcostwo udzieliło
się za Jego sprawą innym (por. KKK 443). Przekonanie o synostwie Bożym Jezusa zostało potwierdzone
głosem z nieba przy chrzcie w Jordanie (por. Mk 1,11)
oraz na górze przemienienia (por. Mk 9,7). W obydwu
przypadkach Ewangeliści mówią, że to Ojciec ogłasza
Jezusa swym „Synem umiłowanym” (por. Mt 3,17; Łk
3,22).
3. Prawda o Bożym synostwie Jezusa była dla
wielu Żydów nie do przyjęcia i stała się powodem
postawienia Zbawicielowi zarzutu bluźnierstwa. Dlatego Żydzi „usiłowali Go (...) zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim
Ojcem, czyniąc się równym Bogu” (J 5, 18). W czasie
procesu
na
pytanie
arcykapłana
Kajfasza:
„Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam:
czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?” Jezus odpowiada
po prostu: „Tyś powiedział”, czyli: „Tak, Ja Nim jestem” (Mt 26,63-64). Tak więc można powiedzieć, że
ostatecznie Jezus umierał na krzyżu za prawdę o
swoim Bożym synostwie. Potwierdzają to złośliwi
świadkowie ukrzyżowania: „Ci zaś, którzy przechodzili
obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc:
«jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża...»” (Mt
27,39-40). Setnik rzymski, mimo że jest poganinem,
patrząc na agonię Jezusa, słysząc szyderstwa oraz
słowa, z jakimi Chrystus z krzyża zwracał się do Ojca,
daje jeszcze jedno zadziwiające świadectwo Boskiej
tożsamości Jezusa: „Prawdziwie, ten człowiek był
Synem Bożym” (Mk 15,39).
Czy wiedza i wiara o odwiecznym Synu Bożym,
który zamieszkał pośród nas i stał się prawdziwie
jednym z nas (por. KDK 22) raduje nasze serce i pobudza do większej miłości? Czy wypełniamy polecenie
Boga Ojca, który wskazując na Jezusa jako Swojego
Syna powiedział: „Jego słuchajcie?”
4. Zapamiętajmy: Nasza wiara opiera się tym jednym najważniejszym wydarzeniu w historii: Syn Boży
zstąpił z nieba, stał się człowiekiem i umarł na krzyżu i
zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Taki wniosek i
taką wiarę chce wzbudzić św. Jan, gdy kończy swą
Ewangelię słowami: „Te zaś [znaki] zapisano, abyście
wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i
abyście wierząc mieli życie w imię Jego” (J 20, 31).
Ks. Czesław Stolarczyk
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html

7. Od 1 do 30 listopada o godz.18.00 będzie sprawowana Msza św. zbiorowa za zmarłych. W każdą III
niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz.7.00 czytane będą wypominki roczne za zmarłych, a o
godz.8.30 jest sprawowana Msza św. w intencji zmarłych, polecanych w wypominkach rocznych.
8. W związku z czekającymi nas w lutym ; misjami św. oraz Nawiedzenia Cudownego obrazu M.B. Częstochowskiej, kolędę rozpoczniemy w tym roku zaraz po niedzieli Chrystusa Króla – 27 listopada.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

