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

Święta Elżbieta Węgierska. Elżbieta urodziła się w 1207 r. w
Bratysławie lub na zamku w Sarospatah
jako trzecie dziecko Andrzeja II, króla
Węgier, i Gertrudy, siostry św. Jadwigi
Śląskiej. Miała zaledwie 4 lata, gdy
została zaręczona z Ludwikiem IV,
późniejszym landgrafem Turyngii. Wychowywała się wraz z nim na zamku
Wartburg. Wyszła za niego za mąż
zgodnie z zamierzeniem swojego ojca
dopiero 10 lat później, w roku 1221,
mając 14 lat. Z małżeństwa urodziło się
troje dzieci: Herman, Zofia i Gertruda. Po 6 latach, w 1227 r.
Ludwik zmarł podczas wyprawy krzyżowej w Brindisi we
Włoszech. Tak więc Elżbieta została wdową mając 20 lat.
Zgodnie z frankońskim prawem spadkowym, opuściwszy wraz
z dziećmi Wartburg, Elżbieta zamieszkała najpierw w pobliskim Eisenach, a następnie w Marburgu, gdzie ufundowała
szpital, w którym sama chętnie usługiwała. Oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu.
Jej spowiednikami byli franciszkanin Rudiger i norbertanin
Konrad z Marburga, słynny kaznodzieja i inkwizytor na Niemcy, mąż bardzo surowy. Prowadził ją drogą niezwykłej pokuty.
W 1228 r. Elżbieta złożyła ślub wyrzeczenia się świata i przyjęła jako jedna z pierwszych habit tercjarki św. Franciszka.
Ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez
reszty chorym i biednym. Zmarła w nocy z 16 na 17 listopada
1231 r. Sława jej świętości była tak wielka, że na jej grób zaczęły przychodzić pielgrzymki. Konrad z Marburga, korzystając ze swego stanowiska inkwizytora, napisał jej żywot i zwrócił się do Rzymu z formalną prośbą o kanonizację. Papież
Grzegorz IX bezzwłocznie wysłał komisję dla zbadania życia
Elżbiety i cudów, jakie miały się dziać przy jej grobie. Stwierdzono wówczas ok. 60 niezwykłych wydarzeń. Sprawę poparł
także metropolita Moguncji i św. Rajmund z Peñafort. Po 4
latach Grzegorz IX bullą z 27 maja 1235 r. ogłosił uroczyście
Elżbietę świętą. Jest patronką elżbietanek (zgromadzenia założonego w Nysie w 1842 r., prowadzącego liczne dzieła w Polsce), elżbietanek cieszyńskich (założonych w XVII w. w
Akwizgranie) oraz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; jest
także patronką Niemiec i Węgier. Jej imię przyjęło jako swoją
nazwę kilka zgromadzeń zakonnych i dzieł katolickich.
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«Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a
wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie
pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.
A dla was, czczących moje imię, wzejdzie
słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego
skrzydłach». Oto słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Tesaloniczan
Bracia:
Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo
nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani
u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale
pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we
dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być
ciężarem. Nie żebyśmy nie mieli do tego
prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem
gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam
tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je!
Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was
postępują wbrew porządkowi: wcale nie
pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby
pracując ze spokojem, własny chleb jedli.

Oto słowo Boże.

17 LISTOPADA 2019 .

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest
przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy
z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień
na kamieniu, który by nie był zwalony».
Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?». Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się,
żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem
przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić:
„To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie
podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy
posłyszycie o wojnach i przewrotach. To
najpierw „musi się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich:
«Powstanie naród przeciw narodowi” i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne
trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza;
ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki
na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować.
Wydadzą was do synagog i do więzień oraz
z powodu mojego imienia wlec was będą
przed królów i namiestników. Będzie to dla
was sposobność do składania świadectwa.
Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać
naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam
wymowę i mądrość, której żaden z waszych
prześladowców nie będzie mógł się oprzeć
ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet
rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie
spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie
wasze życie». Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 17 Listopada 2019
7.00 + Ryszarda, Bronisławę, Marię,
Eugeniusza Srebnickich, i zm. z rodziny Srebnickich i Kozłowskich.
8.30 WYPOMINKI ROCZNE.
10.00 Wynagrodzenie Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu
Sercu Maryi za zniewagi, grzechy
nasze i całego świata.
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 WYPOMINKI
PONIEDZIAŁEK 18 Listopada 2019
7.00 + Grażynę, Andrzeja Więcławskich.
7.00 + Za zm. z rodziny Cicheckich i
Kaznowskich.
7.00 + Elżbietę Nurzyńską pp.
18.00 WYPOMINKI
WTOREK 19 Listopada 2019
7.00 + Apolonię ( 9r. śm. ), Aleksandra Hołyńskich, Mariana Urbaniaka.
7.00 + Elżbietę Piaskowską.
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski.
18.00 WYPOMINKI
ŚRODA 20 Listopada 2019
7.00 + Feliksa Szpygiel.
7.00 + Władysława, Helenę, Krystynę
Mazurków, Małgorzatę Smolińską,
Witolda Malarowskiego.
7.00 + Zdzisława Godlewskiego i Witolda Mojek.
18.00 WYPOMINKI

CZWARTEK 21 Listopada 2019
7.00 + Bronisławę Dziaczuk, Mariannę Bułka, Danutę Stodolną.
7.00 + Jerzego Janusza Grzybołowskiego pp.
7.00 + Tadeusza Kosowicza pp.
18.00 WYPOMINKI
PIĄTEK 22 Listopada 2019
7.00 + Bronisławę Dębską i c.r. Dębskich.
7.00 + Mariusza Makowskiego w 21 r.
śm.
7.00 + Krystynę Kowal w 1 r. śm.
18.00 WYPOMINKI
SOBOTA 23 Listopada 2019
7.00 + Adelę Stasiak, Teresę Prasał w
5 r. śm.
7.00 + Zdzisława, Janinę, Juliana,
Kazimierę Liwskich.
7.00 + Zofię Frączak w 5 r. śm. i
zmarłych z rodziny.
18.00 WYPOMINKI
NIEDZIELA 24 Listopada 2019
7.00 + Romana, Damiana, Martę, Tadeusza Zakrzewskich.
8.30 + Zbigniewa Zakrzewskiego.
10.00 W INTENCJI KS. PROBOSZCZA - IMIENINOWA
11.30 + Edwarda, Helenę i całą rodzinę Popielarskich.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 WYPOMINKI
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17 . 11 . 2019 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Przeżywamy III niedzielę miesiąca; w godz. 19.00 – 21.00 zapraszamy na
adorację Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Ofiary zbierane
dziś na tacę przeznaczone są na Seminarium Duchowne.
Od jutra p. Organista rozpoczyna rozprowadzanie opłatków, są one już poświęcone. Zapraszamy do ich nabywania.
W dniach 8, 9, 10 grudnia ( Niedziela, Poniedziałek, Wtorek ) będziemy
przeżywali dni corocznej Adoracji Najświętszego Sakramentu – 40 godzinne
nabożeństwo połączone z Rekolekcjami Adwentowymi.
Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o godz.
13.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu – odmówimy litanię i
Akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Za odmówienie tego
aktu w tym dniu można zyskać odpust zupełny, spełniając warunki te same
co zawsze.
W sobotę będzie spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci szkolnych o
godz. 10.00. Zapraszamy do miłej zabawy i modlitwy.
W dniu 30 listopada przypada święto św. Andrzeja Apostoła. W tym dniu
swoje imieniny obchodzą nasi księża: ks. Proboszcz i ks. Andrzej. Pragniemy zaprosić wszystkich na Msze św. w intencji solenizantów – za ks. Proboszcza w przyszłą niedzielę ( 24 listopada ) o godz. 10.00, zaś za ks. Andrzeja w sobotę ( 30 listopada ) o godz. 7.00.
Poradnia rodzinna przy parafii św. Jana Kantego w Legionowie zaprasza narzeczonych i pary, które rozeznają powołanie do małżeństwa na Kurs dla
zakochanych. Szczegóły na plakacie w gablocie.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można
w zakrystii.
Wizytę duszpasterską – kolędę rozpoczniemy 25 listopada. Wizyta ta będzie
miała następujący przebieg:

PONIEDZIAŁEK ( 25 LISTOPADA ) g.16.00 – ul. Miodowa (cała), Wiejska
WTOREK ( 26 LISTOPADA ) g.16.00 – ul. Długa 4, 4a i 8.
ŚRODA ( 27 LISTOPADA ) g. 16.00 – ul. Długa (n.z.), 20, 22, Jaśminowa, Wierzbowa i
Wiśniowa.
CZWARTEK ( 28 LISTOPADA ) g. 16.00 – ul. Przytorowa, Sienkiewicza, Żeromskiego, Kilińskiego.
PIĄTEK ( 29 LISTOPADA ) g. 16.00 – ul. Akacjowa, PCK.
SOBOTA ( 30 LISTOPADA ) g. 9.00 – ul. Kępa Nowodworska, Nadwiślańska, Chryzantemy 1.
g. 16.00 – ul. Nałęcza (cała)
PONIEDZIAŁEK ( 2 GRUDNIA) g. 16.00 – ul. Modlińska 1a, Partyzantów 10, Słowackiego (cała).
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Tadeusz Kosowicz, Janina Affek, Wiktor Grondkowski, Czesława Cyrankowska, Czesław Jerzy Wiewióra W ieczny odpoczynek...

