Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Święty Hieronim, prezbiter i doktor
Kościoła. Hier onim ur odził się ok.
345 r. w Strydonie. Był synem zamożnych ludzi pochodzenia rzymskiego,
katolików. Studiował w Rzymie pod
kierunkiem mistrzów łaciny i retoryki,
m.in. Donata. Tam - w wieku młodzieńczym, zgodnie z ówczesnym
zwyczajem - przyjął chrzest między
358 a 364 r. z rąk papieża św. Liberiusza. Wówczas postanowił porzucić światowe życie i zająć się zagadnieniami religijnymi. Udał się
następnie do Trewiru, ówczesnej stolicy cesarstwa, gdzie na życzenie
rodziców miał rozpocząć karierę urzędniczą; prawdopodobnie jednak
podjął tam studia teologiczne. Z Galii powrócił do Włoch. W tym
czasie jego siostra wstąpiła do klasztoru. Także i sam Hieronim został
w Akwilei mnichem i ok. 373 r. wyjechał na Wschód, by w Jerozolimie pracować naukowo i poddać się rygorystycznemu życiu. Poprzez
Azję Mniejszą wyruszył do Ziemi Świętej, ale wyczerpany trudami
podróży zatrzymał się w Antiochii. Znalazł się o krok od śmierci. Po
wyzdrowieniu zaczął intensywną naukę greki i języka hebrajskiego,
poświęcił się studiowaniu Pisma świętego na Pustyni Chalcydyckiej.
W 377 r. w Antiochii Hieronim przyjął święcenia kapłańskie. Za cel
swojego życia postawił pracę naukową. Na dłuższy czas zatrzymał
się w Konstantynopolu. W tym czasie przełożył na język łaciński
niektóre homilie Orygenesa i Historię Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej. W 382 r. uczestniczył w synodzie rzymskim, gdzie na polecenie papieża Damazego zaczął pracować nad poprawianiem dawnego
przekładu Nowego Testamentu i psalmów. W latach 382-384 był
sekretarzem i doradcą papieża Damazego. Po śmierci papieża Hieronim udał się do Egiptu; zwiedził Ziemię Świętą, Egipt, klasztory w
Nitrii. Udał się następnie do Palestyny i w 386 r. zamieszkał w Betlejem. Tam pozostał już do śmierci. Organizował tam działalność charytatywną, prowadził wykłady, pod jego opieką powstały cztery
klasztory. Odznaczał się encyklopedyczną wiedzą, umiłowaniem
ascezy, pracowitością, gorącym przywiązaniem do Kościoła, czcią do
Matki Bożej, a przede wszystkim umiłowaniem Pisma Świętego.
Współcześni mu odnotowali jednak, że miał wybuchowy charakter.
Pozostawił po sobie niebywale ogromną spuściznę literacką. W latach 389-395 przełożył na łacinę wiele ksiąg Septuaginty. Przez 24
lata przetłumaczył na łacinę całe Pismo święte. Jego przekład, tzw.
Wulgata, został przyjęty przez Sobór Trydencki jako tekst urzędowy.
Hieronim napisał także komentarze do wielu ksiąg Pisma oraz przełożył liczne teksty Ojców Kościoła. Zwalczał współczesne mu herezje.
Ostatnie lata spędził w grocie sąsiadującej z Grotą Narodzenia Pana
Jezusa. Zmarł osamotniony 30 września 419 lub 420 r. Jego relikwie
sprowadzono z czasem do Rzymu. Obecnie znajdują się w głównym
ołtarzu bazyliki S. Maria Maggiore. Jest jednym z czterech wielkich
doktorów Kościoła Zachodniego, patronem eremitów, biblistów,
egzegetów, księgarzy i studentów.
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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.
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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
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i świąt - kościelnych i państwowych;
zaś w wakacje tylko po południu)
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Czytanie z Księgi proroka Amosa.
Tak mówi Pan wszechmogący: «Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą oni jagnięta z
trzody i cielęta ze środka obory. Improwizują na strunach harfy i jak Dawid wynajdują
instrumenty muzyczne. Piją czaszami wino i
najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic
się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, i zniknie krzykliwe grono hulaków».

Oto słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością,
łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o
wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego
zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre
wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję
w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i
Chrystusa Jezusa – Tego, który złożył dobre
wyznanie za Poncjusza Piłata – ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu,
aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa
Chrystusa. Ukaże je, we właściwym czasie,
błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny mający
nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie
widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i
moc wiekuista! Amen.. Oto słowo Boże.

29 WRZEŚNIA 2019 .

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Jezus powiedział do faryzeuszów:
«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał
się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał
żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz.
Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu
bogacza. A także psy przychodziły i lizały
jego wrzody.
Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono
Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani,
podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i
Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze
Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij
Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w
wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie
cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abraham
odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje
pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść,
tak że nikt, choćby chciał, stąd do was
przejść nie może ani stamtąd nie przedostają
się do nas”.
Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij
go do domu mojego ojca. Mam bowiem
pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni
nie przyszli na to miejsce męki”.
Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i
Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się
nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś
z umarłych powstał, nie uwierzą”». Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 29 Września 2019
7.00 + Janusza Bułkę w 1 r. śm.
8.30 + Wiesławę Siwka.
10.00 + Adama, Genowefę, Edwarda
Rockich, Czesława, Michalinę, Ryszarda,
Andrzeja Ciepielewskich, Henryka Majewskiego.
11.30 Dziekczynna z prośbą o Boże błog. i
potrzebne łaski dla Wacławy i Damazego
w 60 r. ślubu i całej ich rodziny.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Barbarę Szczepańską greg. 29.
PONIEDZIAŁEK 30 Września 2019
7.00 + Halinę, Franciszka Szafran i zm. z
rodziny.
7.00 + Feliksa Szpygiel w 6 r. śm.
7.00 + Artura Rajewskiego i dziadków
Rajewskich
18.00 + Mariannę, Michała Wdowiarskich, Józefa, Michała, Wacławę, Ryszarda Chudy, Danutę, Wacława Dąbrowskich, Krystynę, Zdzisława Pietrzyków.
18.00 + Barbarę Szczepańską greg. 30.
WTOREK 1 Października 2019
7.00 + Andrzeja Marca.
7.00 + Czesława Brojek pp.
7.00 + Edwarda Wojciechowskiego pp.
18.00 + Makarego Markowskiego w 26 r.
śm..
18.00 + Antoniego, Genowefę, Stefana,
Barbarę Olkowskich, Stanisława, Juliannę, Franciszkę Kowalskich, zm. z rodziny
Szuland, Fajfer i Sulima.
ŚRODA 2 Października 2019
7.00 + Za zm. z rodziny Wiernickich i
Piątkowskich.
7.00 + Stanisława Czerneckiego oraz zm.
z rodziny Biskupek, Dariusza Bany, Tadeusza Kapustkę.
7.00 + Stefana Kowalskiego pp.
18.00 NOWENNA DO MBNP
18.00 Dziekcz. z prośbą o Boże błog. i
potrzebne łaski dla Sabiny i Kazimierza
Bojar w 59 r. ślubu.

CZWARTEK 3 Października 2019
7.00 + Mariannę w 1 r. śm., Cezarego
Kubaszewskich, zm. z rodziny Komorskich.
7.00 + Andrzeja Ostrowskiego.
7.00 + Danutę Stodolną pp.
18.00 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza,
Barbarę, Jerzego, Edwarda Rakowskich.
PIĄTEK 4 Października 2019
7.00 + Franciszkę, Marcina Piórkowskich.
7.00 + Apolonię, Aleksandra Hołyńskich,
Mariana Urbaniaka.
7.00 + Eulalię Wódecką.
18.00 + Jarosława Kozaka w 6 r. śm.
18.00 + Za zm. rodziców: Barbarę i Teodora Rabow.
SOBOTA 5 Października 2019
7.00 + Leona, Cecylię, Janinę, Szczepana
Tytkowskich, Jana, Helenę Zdunek.
7.00 + Tadeusza Wiernickiego w 35 r. śm.
i zm. z rodziny.
7.00 + Genowefę, Wacława Kuśpiel, zm. z
rodziny Kuśpielów i Jaśkiewiczów.
18.00 + Krystynę, Michała Gawryłowiczów i zm. z rodziny Wiśniewskich i
Gawryłowiczów.
18.00 + Helenę, Wacława Błaszczyków,
siostrę Joannę Kubera, księdza Stanisława Wołoszyna i zm. z rodziny Kalwików.
NIEDZIELA 6 Października 2019
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃCA.
8.30 + Edwarda, Mirosława, Sebastiana
Predel.
10.00 + Teresę, Bernarda Konarzewskich.
11.30 + Genowefę Kozińską w 16 r. śm.
oraz dziadków Siwków.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Franciszka, Janinę, Zofię, Jana
Olkowskich, Feliksę, Zygmunta, Zenona,
Marię Grikin, zm. z rodziny Olkowskich,
Grikin, Simonaić.

29 . 09 . 2019 - OGŁOSZENIA
1.

DUSZPASTERSKIE

Dziś uroczystość odpustową ku czci św. Michała Archanioła, patrona naszej parafii. Uroczysta suma z procesją o godz. 13.00.
Zapraszamy.

2.

Po Mszy św. wieczornej o godz. 19.00 w salce przy kancelarii
kolejne spotkanie z cyklu konferencji dla narzeczonych.

3.

Od wtorku październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele będą w niedzielę oraz w
tygodniu o godz. 17.15.

4.

W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Msza św.
ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa w piątek o godz. 7.00. Spowiedź rano przed Mszą św. i po południu od godz. 17.00. W sobotę Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 7.00.
Od godz. 9.00 księża będą odwiedzać osoby chore i starsze w
domach z posługą sakramentalną.

5.

W sobotę będzie spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci
szkolnych o godz. 10.00. Zapraszamy do miłej zabawy i modlitwy.

6.

Przyjmujemy już zapisy intencji mszalnych na nowy rok 2020.

7.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Janina Adamczyk, Zygmunt Maciejko, Bogdan Kosmowski,
Kazimierz Gromadka Wieczny odpoczynek...

