Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Święty Marcin z Tours, biskup .Mar cin ur odził się ok. 316 r . w
Panonii, na terenie dzisiejszych Węgier,
w rodzinie pogańskiej. Jego ojciec był
rzymskim trybunem wojskowym. Prawdopodobnie imię Martinus pochodzi od
Marsa, boga wojny. Przez wieki powstało tak wiele życiorysów Marcina i
legend, że dziś trudno ustalić fakty.
Prawdopodobnie uczył się w Ticinium
(Pawia). Mając 15 lat wstąpił do armii
Konstancjusza II. Co do tego, ile lat
służył w wojsku, hagiografowie toczą spory. Według jednych
25, inni podają, że tylko 5. Ale wydarzenie, które wszyscy
czciciele wspominają, miało miejsce w okresie tej służby. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens Marcin oddał połowę swej opończy. Następnej nocy ukazał mu się
Chrystus odziany w ten płaszcz i mówiący do aniołów: "To
Marcin okrył mnie swoim płaszczem".
Pod wpływem tego wydarzenia Marcin przyjął chrzest i opuścił wojsko, uważając, że wojowanie kłóci się z zasadami wiary. W innych życiorysach znajdujemy informację, że spotkanie
z żebrakiem nastąpiło już po chrzcie; Marcin jako chrześcijanin nie mógł służyć w wojsku, dlatego musiał z niego wystąpić. Wielką troską Marcina było nawrócenie swoich rodziców,
do którego doprowadził wkrótce po opuszczeniu armii. Następnie udał się do św. Hilarego, biskupa Poitiers (we Francji),
stając się jego uczniem. Został akolitą, a następnie diakonem.
Po pewnym czasie osiadł jako pustelnik na wysepce Gallinaria
w pobliżu Genui, gromadząc wokół siebie wielu uczniów.
W 361 r. założył pierwszy klasztor w Galii - w Liguge. Dziesięć lat później, mimo jego sprzeciwu, lud wybrał go biskupem Tours. Ta data jest potwierdzona w dokumentach - sakrę
biskupią otrzymał w roku 371. Jako pasterz diecezji prowadził
nadal surowe życie mnisze, budząc sprzeciw okolicznych biskupów. Klasztory, które zakładał, łączyły koncepcję życia
mniszego z pracą misyjną. Sam odbył wiele wypraw misyjnych. Rozpoczął chrystianizację prowincji galijskiej i prowadził ją w sposób bardzo systematyczny. Był znanym apostołem wsi. Jako były wojskowy nie zrażał się niepowodzeniami,
ale konsekwentnie realizował wytyczone sobie zadania.
Marcin zmarł 8 listopada 397 r. w Candes podczas podróży
duszpasterskiej. Jego ciało sprowadzono Loarą do Tours i pochowano 11 listopada.
Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski
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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)
KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy
wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i
powiedział: «Daj mi, proszę, trochę wody w
naczyniu, abym się napił». Ona zaś zaraz
poszła, aby jej nabrać, ale zawołał za nią i
rzekł: «Weź, proszę, dla mnie i kromkę
chleba!» Na to odrzekła: «Na życie Pana,
Boga twego! Już nie mam pieczywa – tylko
garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków
drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i
memu synowi strawę. Zjemy to, a potem
pomrzemy». Eliasz zaś jej powiedział: «Nie
bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw
zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i
przynieś mi! A sobie i swemu synowi zrobisz potem. Bo tak mówi Pan, Bóg Izraela:
Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan
spuści deszcz na ziemię». Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on
i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. Dzban
mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie
opróżniła się, zgodnie z obietnicą, którą Pan
wypowiedział przez Eliasza. Oto słowo Boże. PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. Bóg wiar y dochowuje na wieki,
* uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, * wypuszcza na
wolność uwięzionych.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem
prawdziwej świątyni, ale do samego nieba,
aby teraz wstawiać się za nami przed obli-
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czem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć
sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który
co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą,
gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć
wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom
raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz
jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w
związku z grzechem, lecz dla zbawienia
tych, którzy Go oczekują. Oto słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Marka.
Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie
się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w
synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach.
Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy
dostaną wyrok». Potem, usiadłszy naprzeciw
skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu
bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna
uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich
uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co
im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku
wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie». Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 11 LISTOPADA 2018
7.00 INTENCJA RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 + Janusza Zalewskiego greg.12.
10.00 O Boze błog. i łaski dla polskich
rodzin w kraju i zagranicą.
11.30 + Janinę w 14 r. śm., Władysława Rucińskich.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 WYPOMINKI
PONIEDZIAŁEK 12 LISTOPADA
2018

7.00 + Adelę, Hieronima, Tadeusza
Bieńkowskich.
7.00 + Marię, Piotra Wróblewskich.
7.30 + Janusza Zalewskiego greg. 16.
18.00 WYPOMINKI
PIĄTEK 16 LISTOPADA 2018
7.00 + Anielę Mazurek i zm. z rodz.
7.00 + Katarzynę, Jana Sobieskich i
zm. z rodziny.
7.30 + Janusza Zalewskiego greg.17.
18.00 WYPOMINKI

7.00 + Janusza Zalewskiego greg. 13.
7.00 + Krystynę Wysocką.
7.00 + Kazimierza Marczewskiego,
Janinę, Stanisława, Franciszka, Dominika oraz zm. z rodz. Marczewskich.
18.00 WYPOMINKI
WTOREK 13 LISTOPADA 2018

SOBOTA 17 LISTOPADA 2018

7.00 + Janusza Zalewskiego greg. 14.
7.00 + Stanisława Spaleniaka.
7.00 + Krzysztofa w 18 r. śm., Mirosława Banach, Danutę, Tadeusza,
Wiesława Burkackich.
18.00 WYPOMINKI
ŚRODA 14 LISTOPADA 2018

18.00 WYPOMINKI

7.00 + Janusza Zalewskiego greg.15.
7.00 + Kazimierza Banaszewskiego w
2 r. śm.
7.00 + Halinę Rączka w r. śm. o
wieczne zbawienie.
18.00 WYPOMINKI
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CZWARTEK 15 LISTOPADA 2018

7.00 Intencja dziękczynna za 100 lat
Niepodległości Polski od Wspólnoty
Intronizacyjnej.
7.00 + Karolinę w 2 r. śm. i Hipolita
Dutkiewiczów.
7.30 + Janusza Zalewskiego greg.18.

NIEDZIELA 18 LISTOPADA 2018
7.00 + Janusza Zalewskiego greg.12.
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Karolinę w 16 r. śm, Józefa w
31 r. śm. Wiśniewskich, Edwarda Kowalewskiego w 41 r. śm., C.R. Piaseckich i Wiśniewskich.
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 WYPOMINKI

DUSZPASTERSKIE

1.

Chór „Soli Deo” zaprasza dzisiaj na godz.16.30 ,na koncert z
okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, który odbędzie
w naszej parafii.
2. Od dnia 19 listopada /poniedziałek/ p. Organista rozpoczyna rozprowadzanie opłatków. Są one poświęcone. Zachęcamy do ich
nabywania. Jednocześnie informujemy, że nikt inny nie otrzymał
od parafii upoważnienia do rozprowadzania opłatków na terenie
naszej parafii.
3. Pragniemy poinformować, że wizytę duszpasterską – kolędę rozpoczniemy w dniu 3 grudnia/ poniedziałek. Prosimy o przekazywanie tej wiadomości innym.
4. Taca zbierana w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne.
5. W przyszłą niedzielę:
- Na Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św. wraz z rodzicami.
- Na Mszę św. o godz. 18.00 przychodzi młodzież przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania wraz z rodzicami. Po Mszy św.
zostaje na adoracji.
- W godz. 19.00 – 21.00 zapraszamy na adorację Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
6. W imieniu ks. Bpa Romualda Kamińskiego serdecznie zapraszamy wszystkich Jubilatów obchodzących w tym roku 50. i 25. lecie zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, na dziękczynną Eucharystię w sobotę, 17 listopada, o godzinie 12.00, w
Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana w
Warszawie.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Balbina Kowalska, Janusz Antoni Malewski Wieczny odpoczynek...

