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

Z K AT E C H I Z M U O C Z Y Ś Ć C U
1. W parafiach często modlimy się w intencji zmarłych, prosząc, by Bóg
udzielił im łaski pełnego zjednoczenia z Nim. Naszą modlitwą obejmujemy
także te osoby, które przed śmiercią pojednały się z Bogiem w sakramencie
pokuty i przyjęły inne sakramenty święte. Dlaczego prosimy za nich? Czy
istnieje konieczność modlitwy za tych zmarłych?
2. W sakramencie pokuty Bóg odpuszcza człowiekowi grzechy i karę wieczną, którą zaciągamy popełniając grzech śmiertelny. Człowiekowi pozostaje
jednak do odpokutowania kara doczesna. Nie zawsze jednak całkowite odbycie tej kary jest możliwe w czasie ziemskiego życia. Ci, którzy umierają w
łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są całkowicie oczyszczeni, chociaż są już
pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by
uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba” (KKK 1030). To
oczyszczenie, które jest czymś innym niż kara wiecznego potępienia, Kościół
nazywa czyśćcem (por. KKK 1031).
3. Pismo Święte nie używa wprost słowa „czyściec”. Możemy jednak znaleźć
wiele tekstów uzasadniających naukę o tej prawdzie. Pierwszy z nich pochodzi z Drugiej Księgi Machabejskiej (2 Mch 12,41-45) i zawiera rozkaz wydany przez Judę Machabeusza, aby modlić się i złożyć ofiarę za poległych żołnierzy, przy których znaleziono rzeczy poświęcone bóstwom pogańskim, co
było zakazane przez Prawo. Postawa Judy została określona przez autora
Księgi jako „święta i pobożna”. Z tego fragmentu jasno wynika, że już 165 lat
przed narodzeniem Jezusa Chrystusa przyjmowano i wierzono w skuteczność
ofiary i modlitwy uwalniającej zmarłych od kary za grzechy popełnione w
czasie ziemskiego życia. Drugi ważny dla nauki o czyśćcu tekst biblijny
znajduje się w Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 12,32), który przytacza słowa
Jezusa „Jeśli ktoś powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu
odpuszczone, lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu
odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym”. Jezus wskazuje zatem, że
istnieje możliwość odpuszczenia niektórych win także w przyszłym życiu.
Kościół wierzy, że w ten sposób mogą zostać odpuszczone jedynie grzechy
powszednie (por. KKK 1031). Nauka o czyśćcu jest bardzo żywa wśród ludzi
wierzących. Instynktownie czujemy, że by dostąpić pełni szczęścia w życiu
przyszłym, jaką jest widzenie Boga twarzą w twarz, człowiek musi odpokutować za popełnione grzechy. Bóg w swym miłosierdziu dopuszcza taką możliwość po naszej śmierci. Cechą zasadniczą czyśćca jest proces oczyszczenia i
dojrzewania duszy do radości nieba. Śmierć wyrywa człowieka ze świata, w
którym działają prawa fizyki, i przenosi w inny stan istnienia. Trudno więc
mówić o pobycie w czyśćcu w wymiarach czasowych, takich, jakie są znane
nam na ziemi. Wierzymy w świętych obcowanie, czyli duchową łączność
między duszami, które są w niebie i czyśćcu, oraz nami żyjącymi na ziemi. W
sprawie pomocy duszom czyśćcowym wypowiedział się m.in. Sobór Florencki w słowach: „Do złagodzenia tego rodzaju kar dopomaga im wstawiennictwo wiernych żyjących, a mianowicie ofiary Mszy świętej, modlitwy, jałmużny i inne akty pobożności, które zgodnie z postanowieniami Kościoła jedni
wierni zwykli ofiarować za innych wiernych” (por. KKK 1031 - 1032).
Czy zatem pamiętam w modlitwie o swoich bliskich zmarłych? Czy proszę
kapłana o odprawienie Mszy św. w ich intencji?
4. Zapamiętajmy: „Czyściec jest stanem tych, którzy umierają w przyjaźni z
Bogiem. Chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, potrzebują jeszcze oczyszczenia, aby wejść do radości nieba” (KomKKK 210). Duszom
czyśćcowym możemy i powinniśmy przychodzić z pomocą prosząc o ofiarowanie w ich intencji Mszy świętej, a także poprzez modlitwę osobistą, jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Józef Ziółkowski W ieczny odpoczynek…
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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.

Czytanie z Księgi Wyjścia
Tak mówi Pan: «Nie będziesz gnębił ani
uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Nie będziesz
krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i poskarżą Mi się, usłyszę ich skargę, rozpali się gniew mój, i wygubię was mieczem; i żony wasze będą
wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli
pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego
ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz
postępował wobec niego jak lichwiarz i nie
każesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w
zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś
mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest
to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego
ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy».
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Parafia p.w. Św. Michała
Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1
tel. 022/775 23 32
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Strona internetowa:
http://ndmswmichal.pl/
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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
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Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja
Miłuję Cię, Panie, * Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo, *
mój Wybawicielu.
Boże, Skało moja, na którą się chronię, *
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja
Obrono. Wzywam Pana, godnego chwały, *
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.
Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka, * niech będzie wywyższony
mój Bóg i Zbawca. Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi * i łaską obdarzyłeś Dawida,
Twego pomazańca.

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

DRUGIE CZYTANIE

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

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego
Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Bracia: Wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród was. A wy, przyjmując sło-

29 PAŹDZIERNIK 2017r.

wo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami
naszymi i Pana, tak że okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki wam nauka Pańska stała
się głośna nie tylko w Macedonii i Achai,
ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się
poznać, tak że nawet nie potrzebujemy o
tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają
o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od
was i jak nawróciliście się od bożków do
Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios jego Syna, którego
wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.
Oto Słowo Boże
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta
saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z
nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na
próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu
odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana
Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest
największe i pierwsze przykazanie. Drugie
podobne jest do niego: „Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych
dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i
Prorocy».
Oto Słowo Pańskie.

Z K AT E C H I Z M U O O D P U S T AC H Z A Z M AR Ł Y C H
NIEDZIELA 29 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 +Urszulę Grądzką w 16 rocz. śm.
7.00 + Hannę, Tadeusza, Adama, Sylwestra
i Mirosława Biegaj
8.30 + Piotra Bieleckiego, Eugeniusza Peplińskich
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 rocz. śm Prusaczyk,
Mariannę, Józefa Ziemińskich;
+ Franciszka i Kazimierza Prusaczyk;
PONIEDZIAŁEK 30 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 o zgodę w rodzinie;
7.00 + Mieczysława Powierża p.p.
7.00 o Boże błogosławieństwo łaski, zdrowie,
pomyślności dla Elżbiety, Ireny i Zbigniewa;
18.00 + Andrzeja Burzyńskiego 10 rocz. śm,
Genowefę i Mieczysława Burzyńskich;
18.00 + Ryszarda Maciejak;
WTOREK 31 PAŹDZIERNIK 2017
7.00 + Józefa Drzazgowskiego w 8 rocz. śm
za zm. z rodziny Drzazgowskich i Dawidczyków
7.00 o zdrowie i pomyślności dla Antoniny i Jakuba
18.00 + Witolda Steckiego i zm. z rodziny
18.00 w int. Zdzisława Zalewskiego o Boże błog.
zdrowie i potrzebne łaski dla niego
i najbliższej rodziny;
ŚRODA 1 LISTOPAD 2017
7.00+ Apolonię Mroziewicz i Aleksandra Biegalskiego oraz zm. z rodz. Sączałów i Ciastkowskich
oraz Gromadków i Krysińskich;
8.30 + Michała Kozłowskiego w 23 rocz. śm
10.00 + Eugeniusza Peplińskiego

i Piotra Bieleckiego;
11.30 ZA PARAFIAN
18.00 WYPOMINKI
CZWARTEK 2 LISTOPAD 2017
7.00+ Mirosława Grączewskiego
7.00 + Wiesławę Siwka p.p.
7.00 zm z rodziny i znajomych
18.00 WYPOMINKI
PIĄTEK 3 LISTOPAD 2017
7.00 + Władysława, Zofię, Henryka, Czesława
i Reginę Papka, Irenę, Franciszka i Zbigniewa
Ostrowskich; Mariusza Majewskiego
7.00 + Jarosława Malczyk
7.00 + Adama Ryczaj w 1 rocz. śm.
oraz Jadwigę Ryczaj;
18.00 WYPOMINKI
SOBOTA 4 LISTOPAD 2017
7.00 + Leszka Grafka i Floriana Grafka, za zm.
z rodziny Drzewieckich i Domańskich
7.00 + Eugeniusza Lipińskiego w 27 rocz. śm oraz
za zmarłych z rodziny Lipińskich i Żbikowskich
7.00 dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
i łaski dla Agnieszki w rocznicę urodzin;
18.00 WYPOMINKI
NIEDZIELA 5 LISTOPAD 2017
7.00 W INTENCJI Żywego Różańca
8.30 + Karolinę w 15 rocz. śmierci, Józefa w 30
rocznicę śmierci, Wiśniewskich, Edwarda Kowalewskiego w 40 rocz. śmierci, zm. z rodziny Piaseckich i Wiśniewskich;
10.00 o Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla Danuty Bonk z okazji 90 rocznicy urodzin;
11.30 + Jana i Lucynę Stromeckich
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 WYPOMINKI

1. 1 listopada / środa / 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. o godz.13.00. O godz.11.00 wyruszy z kościoła
procesja na cmentarz. Podczas procesji na cmentarzu będziemy się modlić w intencji zmarłych
polecanych w wypominkach jednorazowych. Po zakończeniu procesji ok. godz.12.30.na cmentarzu
zostanie odprawiona Msza św.
2. W dniu Wszystkich Świętych będziemy przyjmować na wypominki także na cmentarzu.
3. W dniu 2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich wiernych zmarłych. Msze św. o godz. 7.00 i
18.00.
4. W dniach od 1 do 8 listopada włącznie ,codziennie można zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych.
5. Od 1 do 30 listopada o godz.18.00 będzie sprawowana Msza św. zbiorowa w int. zmarłych. W każdą III niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz.7.00 czytane są wypominki roczne, a o godz. 8.30 jest
sprawowana Msza św. w intencji zmarłych, polecanych w wypominkach rocznych.
6. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa
w piątek o godz.7.00.spowiedż rano i od godz.17.30. W I sobotę – Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz.7.00.W I sobotę księża od godz. 9.00 odwiedzą w domach osoby starsze i
chore z posługą sakramentalną.

W komunikatach duszpasterskich podczas Mszy św. w
uroczystość Wszystkich Świętych podawana jest m.in.
informacja: „Od dziś godz. 12 do jutra godz. 24 we wszystkich kościołach oraz kaplicach ci, którzy prawnie z nich
korzystają, mogą uzyskać odpust zupełny, który wolno
ofiarować tylko w jednym z ww. terminów, tylko raz i
tylko za jednego zmarłego, jeżeli pobożnie nawiedzą ww.
dom Boży i równocześnie zmówią: Ojcze nasz i Wierzę w
Boga. Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić
odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza
grzebalnego i równocześnie zmówienie choćby myślnej
modlitwy w intencji zmarłych”.
Zwykłe warunki uzyskania odpustu
Do tej informacji należy jeszcze dodać, że odpusty te można uzyskać „pod zwykłymi warunkami”, czyli po wypełnieniu tzw. warunków wstępnych, potrzebnych do otrzymania jakiegokolwiek odpustu. Są to: spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji papieża. Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Święty wyznacza na
każdy miesiąc, a nie w intencji osoby papieża. Warunek
dotyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia
się całkowicie przez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaś
Maryjo. Pozostawia się jednak wiernym możliwość odmówienia jakiejkolwiek innej modlitwy, zgodnie z ich pobożnością. Ponadto do uzyskania odpustu wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Zatem tylko ten jest zdolny do uzyskania
odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany
i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec
wypełniania przepisanych czynności. Jeśli brakuje pełnej
tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy.
Co to jest odpust?
„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za
grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako
szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i
świętych” (KKK 1471). Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba uświadomić sobie, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z
Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się „karą wieczną” za
grzech. W sakramencie pojednania ta kara wieczna jest
odpuszczona i następuje przywrócenie komunii z Bogiem.
Jednakże każdy grzech, nawet powszedni, powoduje nieu-

porządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga
oczyszczenia albo na ziemi, albo po śmierci w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co
nazywamy „karą doczesną” za grzech. Darowanie kary
doczesnej określa się terminem „odpust”. Chrześcijanin
powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego
rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć,
przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech. Powinien
starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez
modlitwę i różne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie
od „starego człowieka” i przyoblec w człowieka nowego
(por. KKK 1472 – 1473). W pracy nad sobą nie musi on
jednak liczyć tylko na siebie, może bowiem czerpać ze
skarbca Kościoła, który stanowią duchowe dobra płynące z
Komunii świętych, a są to zadośćuczynienia i zasługi
Chrystusa Pana, a także modlitwy i dobre uczynki Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, którzy pracując nad własnym uświęceniem, przyczynili się też do
zbawienia swoich braci
Odpust cząstkowy lub zupełny
Odpust jest cząstkowy lub zupełny w zależności od tego,
czy uwalnia od kary doczesnej w części lub w całości. Jest
on oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary
tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym. Stąd tym
więcej będzie darowania, im więcej gorliwości okaże osoba zyskująca odpust. Można uzyskać tylko jeden odpust
zupełny w ciągu dnia. Jednakże w momencie śmierci wierny może uzyskać odpust zupełny, chociażby tego dnia
zyskał już inny odpust zupełny. Odpust cząstkowy można
uzyskać kilka razy dziennie, chyba że co innego jest wyraźnie zaznaczone. Po jednej spowiedzi sakramentalnej
można uzyskać kilka odpustów zupełnych, natomiast po
jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w
intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust
zupełny. Wypada, by Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego miały miejsce w tym dniu, w którym
wykonuje się dzieło obdarzone odpustem.
Odpust za siebie lub za zmarłego
Odpust cząstkowy lub zupełny możemy ofiarować za
zmarłego na sposób wstawiennictwa lub za siebie. Nie
możemy uzyskać odpustu dla nikogo z żyjących, ponieważ
każdy człowiek, dopóki żyje, sam jest w stanie dokonać
przemiany swojego życia i wypełnić warunki wymagane
do otrzymania odpustu.
Źródło: http://www.katolik.pl/
odpusty-dla-zmarlych--

7. Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.
8. Św. Paweł radzi ,żeby unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła. A jest tym praktyka
kalkowania z zachodu Halloween / dynia ze świeczką, zabawy w czary, wróżby, wywoływanie duchów, przebieranie się w zombie itp. /Chrześcijanin nie powinien tego robić ani
śmiać się ze śmierci. Bóg zabrania w Ks. Wyjścia korzystania z jakichkolwiek guseł, usług
wróżek. Zabrania tego także I przykazanie Boże. Praktykowanie Halloween może być
furtką dla demona, a nawet w niektórych przypadkach prowadzić do opętania – ostrzegają
nas o tym, księża egzorcyści.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

