Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Błogosławiony Jakub Strzemię,
biskup. Jakub Strepa herbu Strzemię
urodził się w 1340 r. Pochodził z diecezji krakowskiej, ale rodzina jego
osiedliła się we Włodzimierzu na Rusi. Wstąpił do zakonu franciszkanów i
że był członkiem Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa we
Lwowie. W latach 1385-1388 Jakub
był gwardianem franciszkańskiego
klasztoru Świętego Krzyża we Lwowie. Z ówczesnych akt wynika, że był
nie tylko gorliwym przełożonym konwentu, ale troszczył się także o dobro
Kościoła na Rusi. Pośredniczył w sporze, jaki zaistniał pomiędzy arcybiskupem Halicza, Bernardem, a magistratem miasta Lwowa. 27 czerwca 1391 r. papież
Bonifacy IX mianował Jakuba drugim (po Bernardzie) arcybiskupem Halicza. Sakrę biskupią Jakub przyjął w Tarnowie w
1392 r. Znał już wtedy bardzo dobrze swoją metropolię, którą
jako misjonarz wiele razy przemierzył pieszo. Ponieważ była
to metropolia nowa, powstała w roku 1367, nie było w niej
jeszcze ani katedry, ani kapituły. Kościołów i kapłanów było
bardzo mało; nawet granice diecezji nie były dokładnie ustalone. We wsiach mieszkała głównie ludność prawosławna
(ruska). Nowemu arcybiskupowi przyszło organizować metropolię właściwie od podstaw. W 1406 r. zorganizował we Lwowie pierwszy synod prowincjonalny dla rozstrzygnięcia pewnych spornych spraw. Zmarł we Lwowie 20 października 1409
r. Zgodnie z testamentem został pochowany w chórze franciszkańskiego kościoła we Lwowie. Zaraz po śmierci zaczęto oddawać mu cześć. W latach późniejszych jednak cześć jego
zupełnie zanikła - tak dalece, że nie wiedziano nawet, gdzie
znajduje się jego grób. Znaleziono go dopiero przypadkowo
29 listopada 1619 r. Pod wpływem wciąż rosnącego nabożeństwa i wielu łask, jakie działy się za jego przyczyną, w roku
1777 rozpoczęto kanoniczny proces. 11 września 1790 r. papież Pius VI zatwierdził jego kult i pozwolił obchodzić jego
święto. Na prośbę metropolity papież św. Pius X ogłosił bł.
Jakuba wraz z Matką Bożą Królową Polski współpatronem
archidiecezji lwowskiej. Został on też obrany patronem polskiej prowincji franciszkańskiej. Relikwie bł. Jakuba, 5 grudnia 2009 r., po blisko 65 latach, powróciły do katedry rzymskokatolickiej Wniebowzięcia N. M. P. we Lwowie.
Redakcja: ks. Andrzej Wasowski
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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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zaś w wakacje tylko po południu)
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BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
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Czytanie z Księgi Wyjścia.
Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy
do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro
stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz,
Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak
długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do
góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce
opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy
zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i
położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron
zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a
drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do
zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka
i jego lud ostrzem miecza. Oto słowo Bo-

że.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego
Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy:
Najmilszy:
Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci
powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz
Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w
Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo jest
przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania,
do wychowania w sprawiedliwości – aby
człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

20 PAŹDZIERNIKA 2019 .
Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa,
który będzie sądził żywych i umarłych, oraz
na Jego pojawienie się i na Jego królestwo:
głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę,
wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu
z całą cierpliwością w każdym nauczaniu.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i
nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z
ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa,
która przychodziła do niego z prośbą:
„Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!”
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem
rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję
ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją
w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez
końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy
dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie
zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że
prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak
Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi,
gdy przyjdzie?» Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 20 Października 2019
7.00 + Bogdana Kosmowskiego pp.
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Władysława, Mieczysławę, Waldemara Tobolczyków, Mariannę, Franciszka Bagińskich i zm. z rodziny.
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Danutę Tokarską w 9 r. śm., Stanisława, Stefanię Sienkiel, C.R. Wójtowiczów, Drągowskich i Tokarskich.
PONIEDZIAŁEK 21 Października 2019
7.00 + Kazimierza w 39 r. śm., Irenę,
Barbarę Wiechowicz i zm. z rodziny.
7.00 + Kazimierza Sikorę pp.
7.00 + Mariannę Affek pp.
18.00 + Halinę, Mieczysława Wiśniewskich i zm. z rodziny.
18.00 + Ewę Renc.
WTOREK 22 Października 2019
7.00 + Lecha Rogosz.
7.00 + Elżbietę Trzaskoma w 6 r. śm.
7.00 + Stanisława Prokopa.
18.00 + Marcina Debskiego, dziadków z
obu stron, oraz zm. z rodziny Kalinowskich.
18.00 + Longinę, Ryszarda Łońskich i
zm. z rodziny Sarnowskich oraz dziadków z obu stron.
ŚRODA 23 Października 2019
7.00 + Mariannę, Jana, Mariana, Tadeusza Lewińskich oraz Zenobię i Mariana
Kowalewskich.
7.00 + Łucję Szydłowską i zm. z rodziny.
7.00 + Kamila Cieślaka.
18.00 NOWENNA DO MBNP
18.00 + Sławomira Bardoniego w 20 r.
śm.

CZWARTEK 24 Października 2019
7.00 + Jerzego Kubiaka pp.

1.

7.00 + Danielę Szmajda pp.
7.00 + Barbarę Mańkowską pp.
18.00 + Zdzisława Turczyńskiego w 7 r.
śm., za rodziców Turczyńskich i Komisarczyków, Sławomira Bułkę.
PIĄTEK 25 Października 2019
7.00 + Władysławę Biernacką.
7.00 + Jana, Mariannę Rutkowskich.
7.00 + Ryszarda Gidlewskiego pp.
18.00 + Ryszarda Nesner.
18.00 + Jana, Jadwigę Wasiak.
SOBOTA 26 Października 2019
7.00 O Boże błog. dla małego Rysia i Antosia oraz ich rodziców.
7.00 + Zbigniewa w 17 r. śm., Ilonę Zwolińskich, Juliannę Przedwój.
7.00 Dziekczynna z prośbą o Boże błog. i
łaski dla Tomasza, Anny, Rafała i Karola.
18.00 + Zofię, Stanisława Stasiorek, zm. z
rodziny Osowieckich, Stasiorków, Zawadzkich.
18.00 + Teresę Kijewską.
NIEDZIELA 27 Października 2019
7.00 + Tadeusza, Aleksandra, Marię
Sztenke, Tadeusza, Halinę, Juliana Drewnowskich.
8.30 + Henryka Krysiaka.
10.00 + Franciszkę, Joannę, Szczepana
Kwiatkowskich.
11.30 + Annę, Michała Kocur, Marię,
Danielę, Włodzimierza, Edwarda Burdziaków i zm. z rodziny.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Stefanię, Albinę, Czesława, Stanisława, Józefa, Mariusza, Krzysztofa, Mariannę Zakrzewskich i zm. z rodziny.
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13 . 10 . 2019 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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.
Dziś w godz. 19.00 – 21.00 zapraszamy na modlitwę adoracyjną przed
Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.
W kancelarii parafialnej przyjmujemy już na wypominki roczne, jednorazowe oraz listopadową Mszę św. zbiorową.
Dziś w kościołach jest liczenie wiernych – mamy gorącą prośbę by
wychodzić w miarę wolno, by osoby liczące nas, mogły to spokojnie
zrobić.
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. 12.30 na cmentarzu zostanie odprawiona Msza
św.
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 o godz. 8.30 jest
sprawowana Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach rocznych, a przed tą Mszą św. czytane są wypominki.
W sobotę o godz. 9.00 zbiórka dla ministrantów i kandydatów. Serdecznie zapraszamy nowych chłopców, którzy chcieliby służyć panu
Jezusowi przy ołtarzu.
W sobotę będzie spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci szkolnych o godz. 10.00. Zapraszamy do miłej zabawy i modlitwy.
Wielka całodobowa nowenna adoracyjna dla Wspólnoty Intronizacyjnej Najśw. Serca Pana Jezusa odbędzie się z 25 na 26 października
w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim.
Zapraszamy wszystkich na adorację 25 października od godz. 18.00
do 22.00, a 26 października od godz. 7.00 do 18.00.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Teresa Drewnowska, Cezary Weis Wieczny odpoczynek...

