Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Wszyscy Święci. Dzisiejsza
uroczystość - jak każda uroczystość w Kościele - ma charakter
bardzo radosny. Wspominamy
bowiem dzisiaj wszystkich tych,
którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście
przebywania z Bogiem w niebie.
Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli
tych beatyfikowanych i kanoniMODLITWA DO ŚWIĘTEGO
zowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już MICHAŁA ARCHANIOŁA
osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoŚWIĘTY MICHALE ARCHAich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. WstaNIELE BROŃ NAS W WALCE,
wiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych
BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH
litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księGO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
gach liturgicznych (w liturgii Wigilii Paschalnej; ponadto takPOKORNIE PROSIMY.
że w obrzędzie poświęcenia kościoła i ołtarza oraz w obrzęA TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIEdzie święceń).
BIESKIEGO, SZATANA I INNE
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać
cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników,
nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w
rocznicę śmierci. W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem
zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach,
mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystość
Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego
IV (+ 615), który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na
kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem
relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku. Rocznicę
poświęcenia obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież brał udział we mszy św. stacyjnej. Już ok.
800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było w
Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża Grzegorza IV
(828-844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten
sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się
świętem Kościoła powszechnego.
Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski

ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUBĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA.
AMEN.
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Tak mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na
cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród
narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie:
Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!
Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich
niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta
brzemienna wraz z położnicą: powracają
wielką gromadą.
Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech
ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – nie potkną się
na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a
Efraim jest moim synem pierworodnym».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy
dla nas. Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Każdy arcykapłan spomiędzy ludzi brany,
dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien
tak za lud, jak i za samego siebie składać
ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.
Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył
sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale
uczynił to Ten, który powiedział do Niego:

28 PAŹDZIERNIKA 2018 .
«Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem», jak i w innym miejscu: «Ty jesteś
kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».
Oto słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć
zwyciężył, a na życie rzucił światło przez
Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Marka.
Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział
przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z
Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!»
Wielu nastawało na niego, żeby umilkł.
Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął
i rzekł: «Zawołajcie go».
I przywołali niewidomego, mówiąc mu:
«Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On
zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i
przyszedł do Jezusa.
A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz,
abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu
rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.
Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 28 PAŹDZIERNIKA 2018
7.00 + Henryka Wyglądałę greg.28.
8.30 + Tadeusza, Marię, Aleksandra
Sztenke, Tadeusza, Halinę, Juliana Drewnowskich.
10.00 + Franciszkę, Joannę, Szczepana
Kwiatkowskich.
11.30 + Ryszarda Nesner.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + O Boże błog. i potrzebne łaski w 2
r. urodzin dla Rysia Biegaja, dla rodziców oraz dla małego Antosia.
PONIEDZIAŁEK 29 PAŹDZIERNIKA
2018
7.00 + Kamila Cieslaka.
7.00 +Tadeusza, Stanisławę, Stanisława
Piaseckich, Helenę, Władysława Bańka.
7.00 .+ Henryka Wyglądałę greg.29.
18.00 + Stanisławę (12 r. śm.), Mariannę,
Józefa Ziemińskich.
18.00 + Tadeusza, Adelę, Hieronima
Bieńkowskich, zmarłych z rodziny Szpakowiczów.
WTOREK 30 PAŹDZIERNIKA 2018
7.00 + Zenobię, Ryszarda, Waldemara,
Marka Radomskich.
7.00 + Artura Rajewskiego i rodziców
Wróblewskich.
7.00 + Henryka Wyglądałę greg.30.
18.00 + Zofię, Władysława, Czesława,
Henryka, Reginę Papkow, Irenę, Franciszka, Zbigniewa Ostrowskich, Mariusza
Majewskiego.
18.00 + Andrzeja Burzyńskiego ( 11r.
śm. ), zm. z rodz. Burzyńskich.
ŚRODA 31 PAŹDZIERNIKA 2018
7.00 + Janusza Zalewskiego greg.1.
7.00 + Józefa Drzazgowskiego i zm.
dziadków z obu stron.
7.00 + Zofię, Stanisława Stasiorek, zm. z

rodz. Zawadzkich, Osowieckich, Stasiorek.
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 + Edwarda Kaczorowskiego pp.
CZWARTEK 1 LISTOPADA 2018
7.00 + Janusza Zalewskiego greg.2.
8.30 + Michała Kozłowskiego w 24 r. śm.
10.00 + Bożenę Jabłońską w 1 r. śm.
11.30 ZA PARAFIAN
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Dziś przeżywamy dzień modlitwy i łączności z kościołem
prześladowanym pod hasłem „Pakistan – przerwać milczenie.” Do puszek zbierane są ofiary na pomoc dla nich.

2.

W czwartek 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.
10.45 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.
W Uroczystość Wszystkich Świętych będziemy przyjmować na
wypominki także na cmentarzu.
W dniu 2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych. Msza św. o godz. 7.00 i 18.00.
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.
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 będą wypominki roczne za zmarłych, a o godz.
8.30 jest sprawowana Msza św. w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach rocznych.
W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I piątek
spowiedź rano i od godz. 17.00. W I sobotę księża od godz. 9.00
odwiedzą w domach osoby starsze i chore z posługą sakramentalną.
Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii

18.00 WYPOMINKI

SOBOTA 3 LISTOPADA 2018
7.00 + Janusza Zalewskiego greg.4.
7.00 + Wiktora, Felicję Łabęda.

3.
4.
5.

6.

7.00 + Eugeniusza Lipińskiego w 28 r.
śm. i wszystkich zmarłych z rodziny.
18.00 WYPOMINKI
NIEDZIELA 4 LISTOPADA 2018
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃCA
8.30 + Janusza Zalewskiego greg.5.
10.00 Dziękczynna za 40 lat małżeństwa
Alicji i Janusza z prośbą o zdrowie i błog.
boże oraz opiekę nad całą rodziną.
11.30 + Lucynę, Jana Stromeckich i zm. z
rodziny.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 WYPOMINKI

PARAFIALNE

1.

12.30 ZA ZMARŁYCH - CMENTARZ

PIĄTEK 2 LISTOPADA 2018
7.00 + Janusza Zalewskiego greg.3.
7.00 + zmarłych z rodziny
7.00 + Halinę, Kazimierza Sączała, Apolonię Mroziewicz, Aleksandra Biegalskiego, zm. z rodz. Ciastkowskich, Gromadków, Krysińskich.
18.00 WYPOMINKI

- OGŁOSZENIA

7.

8.
9.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Elżbieta Jastrzębska, Jerzy Buczyński Wieczny odpoczynek...

