Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Święta Scholastyka, dziewica.
Scholastyka pochodziła z Nursji i
była siostrą bliźniaczką św. Benedykta. Na miejscu ich urodzenia
stoi skromny kościół pw. św. Benedykta. W podziemiach kościoła
pokazują część muru, który stanowił dom rodzinny Scholastyki i
Benedykta. Scholastyka była niewątpliwie od dziecka pod urokiem
św. Benedykta. Towarzyszyła też
mu w jego podróżach i naśladowała
jego tryb życia, poświęcony Panu
Bogu. Kiedy Benedykt założył pierwszy klasztor w Subiaco,
ona założyła podobny klasztor dla niewiast. Do dnia dzisiejszego istnieją tam dwa klasztory na pobliskich wzgórzach: w
Subiaco męski klasztor św. Benedykta, a w Plombariola - żeński klasztor św. Scholastyki. Można także oglądać grotę, gdzie
się spotykali na świętych rozmowach. Podobnie działo się na
Monte Cassino. Kiedy spotkali się po raz ostatni na tej ziemi,
ich rozmowa przedłużyła się do nocy. Benedykt chciał już
odejść wraz ze swymi towarzyszami, ale siostra błagała go, by
jeszcze pozostał. Kiedy ten jednak stanowczo się temu oparł i
już zamierzał odejść, na prośbę Scholastyki zaczął padać tak
silny deszcz, że zmusił go do pozostania całą noc. Święty brat
uczynił swojej siostrze łagodną wymówkę: "Coś uczyniła,
siostro moja? Nie mogę wrócić do braci, którzy dziwić się
będą, że tak długo nie wracam". Na to Święta: "Prosiłam cię, a
ty mnie nie chciałeś wysłuchać. Zwróciłam się przeto do Boga
i zostałam wysłuchana". A potem ze słodką przekorą dodała:
"Jeśli ci tak spieszno, to idź teraz". Wypowiadała te słowa w
czasie, kiedy ulewa szalała na zewnątrz. Scholastyka umarła
trzy dni później, 10 lutego 547 r. Według relacji św. Grzegorza Wielkiego, trzeciego dnia po ostatnim spotkaniu, kiedy św.
Benedykt patrzył ze swojej celi na świat i na klasztor, w którym żyła św. Scholastyka, ujrzał jej duszę w postaci białej
gołąbki, unoszącej się do nieba. Posłał natychmiast braci po jej
ciało i złożył je w grobie, który w kościele swego klasztoru
przygotował dla siebie. Jej relikwie znajdowały się we Fleury,
dokąd zostały przeniesione po najeździe Longobardów na
klasztor na Monte Cassino i zniszczeniu go w roku 587. Obecnie są w Le Mans. Ich część otrzymało Monte Cassino. Scholastyka uważana jest za matkę duchową rodzin wszystkich
benedyktynek. Czczona jest jako patronka Le Mans i Subiaco.
Redakcja: ks. Andrzej Wasowski
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PIERWSZE CZYTANIE

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

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Tak mówi Pan:
«Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i
nie odwracaj się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak
zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść
będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a
Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a
On rzeknie: „Oto jestem!”
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb
zgłodniałemu i nakarmisz duszę
przygnębioną, wówczas twe światło
zabłyśnie w ciemnościach, a twoja
ciemność stanie się południem». Oto
słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia, przyszedłszy do was, nie
przybyłem, aby błyszcząc słowem i
mądrością, głosić wam świadectwo
Boże.
Postanowiłem bowiem, będąc wśród
was, nie znać niczego więcej, jak
tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w
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słabości i w bojaźni, i z wielkim
drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i
mocy, aby wiara wasza opierała się
nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oto słowo Boże.
EWANGELIA.

Słowa Ewangelii według Świętego
Mateusza.
Jezus powiedział do swoich
uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli
sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez
ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie
może się ukryć miasto położone na
górze. Nie zapala się też lampy i nie
umieszcza pod korcem, ale na
świeczniku, aby świeciła wszystkim,
którzy są w domu. Tak niech wasze
światło jaśnieje przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i
chwalili Ojca waszego, który jest w
niebie». Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 9 Lutego 2020
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 + Romana, Damiana, Martę, Tadeusza Zakrzewskich.
10.00 + Tadeusza Jendor w 4 r. śm. i
zm. z rodz. Jendor i Sieradzkich.
11.30 + Alfreda Kozłowskiego.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Annę Wileńską – greg. 10.
PONIEDZIAŁEK 10 Lutego 2020
7.00 + Annę Wileńską – greg. 11.
7.00 O Boże błog. dla s. Scholastyki.
7.00 + Elżbietę Piaskowską w 1 r. śm.
18.00 + Halinę, Wojciecha Szydłowskich, Stefanię, Jana Lisickich.
WTOREK 11 Lutego 2020
7.00 + Annę Wileńską – greg. 12.
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże
błog. i łaskę wypełnienia Woli Bożej
dla Agaty z okazji 40 urodzin.
7.00 + Henrykę, Włodzimierza Opolskich, Reginę, Stanisława Niemojewskich.
18.00 + Wandę Szafraniec – Affek.
ŚRODA 12 Lutego 2020
7.00 + Annę Wileńską – greg. 13.
7.00 + Kazimierza j Jana Wardaków.
7.00 + Krystynę, Stefana Wysockich.
18.00 NOWENNA DO MBNP
CZWARTEK 13 Lutego 2020
7.00 + Annę Wileńską – greg. 14.
7.00 + Dziadków Ruszteckich i Stanisławę Cieślak.

7.00 + Kacpra Zagozdona (od pielgrzymów z parafii Zagłoba).
18.00 + Danielę Wojciechowską w 5 r.
śm.
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NIEDZIELA 16 Lutego 2020
7.00 + Annę Wileńską – greg. 17.
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Andrzeja Drwęckiego w 10 r.
śm., Mariannę, Lucjana, Mariana
Bułków, Danutę Stodolną, Reginę
Golejewską.
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Juliana, Halinę, Tadeusza
Drewnowskich, zm. z rodziny Drewnowskich, Trzaskoma i Sztenke.

DUSZPASTERSKIE

We wtorek ( 11 lutego ) w całym Kościele będziemy
obchodzić Dzień Chorych. Zapraszamy ludzi cho-

PIĄTEK 14 Lutego 2020
7.00 + Helenę, Adolfa, Urszulę Głodowskich.
7.00 + Konrada Kłodos i dziadków z
obu stron.
7.00 + Andrzeja, Grażynę Więcławskich.
18.00 + Annę Wileńską – greg. 15.
SOBOTA 15 Lutego 2020
7.00 + Annę Wileńską – greg. 16
7.00 + Jerzego Ancerowicza, Teresę,
Jerzego Jędrzejczaków, zm. z rodziny
Ancerowiczów, Jędrzejczaków i Woźniaków.
7.00 + Małgorzatę w 15 r. śm., Macieja Piłatowiczów.
18.00 + Konrada Szemplińskiego.

OGŁOSZENIA

rych – czy to na ciele czy na duszy, na Msze św. o
godz. 9.00. Po Mszy św. będzie udzielone błogosławieństwo Lourdskie – Najświętszym Sakramentem.
Prosimy, aby osobom chorym pomóc w przybyciu
do kościoła i w powrocie do domu.
2.

W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek
na chorych objętych opieką „Caritas” naszej Diecezji. O przeprowadzenie tej zbiórki prosimy panie z
Kółek Różańcowych.

3.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją
można w zakrystii. W tym „Idziemy” możemy przeczytać następujące artykuły:

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Michał Burdziak, Ewa Klusiewicz, Edmund Kaczmarek, Wiesław Staniszewski W ieczny odpoczynek...

