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

Matka Boża Loretańska

Kult Matki Bożej Loretańskiej wywodzi się z sanktuarium domu Najświętszej Maryi Panny w Loreto. Jak podaje

Wiadomości Parafialne
Numer 256(436)
PIERWSZE CZYTANIE
Am 8, 4-7 Bóg ukarze gnębicieli ubogich
Czytanie z Księgi proroka Amosa
Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:
«Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć
spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać
sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów
i plewy pszenicy będziemy sprzedawać». Przysiągł
Pan na dumę Jakuba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich
ich uczynków». Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 113 (112), 1-2. 4-6. 7-8 (R.: por. 1 b i 7 b)
Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
Chwalcie słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, †
i co ma siedzibę w górze, *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię.
Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
DRUGIE CZYTANIE
1 Tm 2, 1-8 Wspólne błagania za wszystkich ludzi
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza
Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy,
wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za
wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i
spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to
bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela
naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie
zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między
Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który
wydał siebie samego na okup za wszystkich jako
świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie
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ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem –
mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan w
wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili
się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste bez
gniewu i sporu. Oto Słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ: 2 Kor 8, 9
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Łk 16, 1-13 Przypowieść o nieuczciwym rządcy
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pewien bogaty
człowiek miał rządcę, którego skarżono przed nim, że
trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł
mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego
zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”. Na to
rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój
pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać
się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu”.
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego
pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu
panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On
mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i
napisz pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty
ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korcy pszenicy”.
Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że
roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż
synowie światła. Ja także wam powiadam:
„Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby
gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych
przybytków.
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej
będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w
zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się
wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w
zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni,
kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom
panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził,
a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a
tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”». Oto słowo Pańskie.

tradycja, jest to dom z Nazaretu, w którym Archanioł Gabriel pozdrowił przyszłą Matkę Boga i gdzie Słowo stało
się Ciałem. Sanktuarium w Loreto koło Ankony (we Włoszech) jest pierwszym maryjnym sanktuarium o charakterze międzynarodowym i stało się miejscem modlitw wiernych. Wewnątrz Domku nad ołtarzem umieszczono
figurę Matki Bożej Loretańskiej, przedstawiająca Maryję z Dzieciątkiem na lewej ręce. Rzeźba posiada dwie
charakterystyczne cechy: jedna dalmatyka okrywa dwie postacie, a twarze Matki Bożej i Dzieciątka mają ciemne
oblicza. Pośród kaplic znajdujących się w bazylice warto wspomnieć Kaplicę Polską, ozdobioną freskami w latach
1920-1946, przedstawiającymi dwa wydarzenia z historii Polski: zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem
oraz cud nad Wisłą.
2000 lat temu w ciepłym klimacie Palestyny ludzie znajdowali schronienie w grotach wykuwanych w skałach.
Czasem dobudowywano dodatkowe pomieszczenia. I tak pewnie postąpili Joachim i Anna, bo ich dom znajdował
się obok groty, zbyt małej dla powiększającej się rodziny. Już pierwsi chrześcijanie otaczali to skromne domostwo
opieką i szacunkiem. Między innymi cesarzowa Helena w IV w. zwiedziła je, pielgrzymując po Ziemi Świętej, i
poleciła wznieść nad nim świątynię. Obudowany w ten sposób Święty Domek przetrwał do XIII w., chociaż chroniący go kościół był parokrotnie burzony i odbudowywany.
Gdy muzułmanie zburzyli bazylikę chroniącą Święty Domek, sam Domek przetrwał, o czym świadczą wspomnienia pielgrzymów odwiedzających w tym czasie Nazaret. Jednak po 1291 r. brakuje już świadectw mówiących o
murach tego Domku. Kilka lat później domek Maryi "pojawił się" we włoskim Loreto. Dało to pole do powstania
legendy o cudownym przeniesieniu Świętego Domku przez anioły.
Okazało się, że legenda ta wcale nie jest taka daleka od prawdy. W archiwach watykańskich znaleziono dokumenty świadczące o tym, że budynek z Nazaretu został przetransportowany drogą morską przez włoską rodzinę noszącą nazwisko Angeli, co po włosku znaczy aniołowie. Cała operacja przeprowadzona była w sekrecie ze względu
na niespokojne czasy i strach o to, by cenny ładunek nie wpadł w niepowołane ręce. Była to na tyle skomplikowana akcja, że bez udziału Opatrzności i wojska anielskiego wydaje się, że była nie do przeprowadzenia. Nie od razu
przewieziony budynek znalazł się w Loreto. Trafił najpierw do dzisiejszej Chorwacji, a dopiero po trzech latach
pieczołowicie złożono go w całość w lesie laurowym, stąd późniejsza nazwa Loreto. Nie ulega też wątpliwości, że
to ten sam Domek. W XIX w. prowadzono szczegółowe badania naukowe, które w pełni potwierdziły autentyczność tego bezcennego zabytku.
Do Loreto przybywali sławni i święci, m.in. Katarzyna ze Sieny, Franciszek z Pauli, Ignacy Loyola, Franciszek
Ksawery, Franciszek Borgiasz, Ludwik Gonzaga, Karol Boromeusz, Benedykt Labre i Teresa Martin.
Jest to miejsce szczególnych uzdrowień i nawróceń. Papież Leon X w swojej bulli wysławiał chwałę tego sanktuarium i proklamował wielkie, niezliczone i nieustające cuda, które za wstawiennictwem Maryi Bóg czyni w tym
kościele.
Ciekawa jest także historia papieża Piusa IX i jego uzdrowienia, które zawdzięcza właśnie Matce Bożej z Loreto.
Według historyków, młody hrabia Giovanni Maria Mastai-Ferretti już od wczesnego dzieciństwa poświęcony był
Dziewicy Maryi. Jego rodzice wraz z dziećmi każdego roku jeździli do Świętego Domu. Początkowo ich syn miał
być żołnierzem broniącym Stolicy Apostolskiej. Zachorował jednak na epilepsję. Lekarze przepowiadali bliski
koniec. Jednak za namową papieża Piusa VIII postanowił poświęcić się całkowicie służbie Bożej. Odbył pielgrzymkę do Loreto, aby błagać o uzdrowienie. Ślubował tam, że jeśli otrzyma tę łaskę, wstąpi w stan kapłański.
Gdy Święta Dziewica wysłuchała go, po powrocie do Rzymu został księdzem, mając 21 lat.
To właśnie papież Pius IX ogłosił światu dogmat o Niepokalanym Poczęciu. "Oprócz tego, że został mi przywrócony wzrok, to jeszcze ogarnęło mnie ogromne pragnienie modlitwy. To było największe wydarzenie w moim
życiu, bo właśnie w tym miejscu narodziłem się z łaski i Maryja odrodziła mnie w Bogu, gdzie Ona poczęła Jezusa Chrystusa".
Warto pamietać, że rejon Marchii Ankońskiej, gdzie leży Loreto, był w lipcu 1944 r. wyzwolony spod władzy
hitlerowców przez 2. Korpus Polski pod dowództwem gen. Andersa. Bitwa o Loreto i później bitwa o Ankonę to
wielki sukces militarny Polaków w ramach tzw. Kampanii Adriatyckiej. Włosi byli wdzięczni Polakom za uchronienie najcenniejszych zabytków, w tym Domku Loretańskiego. W Loreto, u stóp bazyliki, znajduje się polski
cmentarz wojenny, gdzie pochowanych jest ponad 1080 podkomendnych gen. Władysława Andersa. Natomiast
wewnątrz bazyliki jest polska kaplica. W jej ołtarzu widać portrety polskich świętych: św. Jacka Odrowąża, św.
Andrzeja Boboli i św. Kingi.
Z Loreto związana jest też Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, która rozbrzmiewa również
w polskich kościołach i kapliczkach każdego roku, zwłaszcza podczas nabożeństw majowych. Mimo że w historii
powstało wiele litanii maryjnych, to powszechnie i na stałe przyjęła się właśnie ta, którą odmawiano w Loreto.
Została ona oficjalnie zatwierdzona przez papieża Sykstusa V w 1587 r.

Święty Domek w Loreto stał się wzorem do urządzania podobnych miejsc kultu w całym chrześcijańskim
świecie. Również w Polsce wybudowano kilka Domków Loretańskich (znane miejsca to Gołąb, Głogówek, Warszawa-Praga, Kraków, Piotrkowice, Bydgoszcz). Bardzo znane jest sanktuarium maryjne w Loretto niedaleko
Wyszkowa. Jego początki sięgają 1928 roku. Wówczas bł. Ignacy Kłopotowski, założyciel Zgromadzenia Sióstr
Loretanek i ówczesny proboszcz parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie, zakupił od dziedzica Ziatkowskiego duży majątek - Zenówkę nad Liwcem w pobliżu Warszawy. 27 marca 1929 roku zmieniono urzędową
nazwę miejscowości na Loretto, nawiązując w ten sposób bezpośrednio do Sanktuarium Świętego Domku Matki
Bożej w Loreto. Na początku była tu tylko skromna kapliczka w lesie. Z uwagi na wzrastającą liczbę wiernych
przychodzących na nabożeństwa, konieczne było wybudowanie dużej kaplicy poświęconej Matce Bożej Loretańskiej. Mimo utrudnień ze strony PRL-owskich władz, prace rozpoczęto w 1952 roku. Pierwsza Msza św. została
odprawiona 19 marca 1960 roku. Prace nad wykończeniem kaplicy trwały przez wiele lat.
Ostateczny wystrój nadał kaplicy artysta Jerzy Machaj, a jej poświęcenia dokonał 19 lutego 1984 r. ks. bp Jerzy
Modzelewski. Początkowo kaplica była pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. W 1981 roku sprowadzono z
Włoch wierną kopię figury Matki Bożej Loretańskiej. Od tej pory kaplica znana jest pod wezwaniem Matki Bożej
Loretańskiej. Obecnie w polskim Loretto mieści się klasztor sióstr loretanek i dom nowicjatu, dom dla osób starszych pod nazwą "Dzieło Miłości im. ks. Ignacego Kłopotowskiego", domy rekolekcyjne, wypoczynkowe i kolonijne. Sanktuarium to jest celem pielgrzymek nie tylko z okolicznych dekanatów i parafii. Odpust w Loretto odbywa się w niedzielę po święcie Narodzenia Matki Bożej, czyli po 8 września. Wierni modlą się przed figurą Matki
Bożej Loretańskiej i przy grobie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.
NIEDZIELA 22.09.2013
7.00+ Adama Fabrowicz w 4 r.śm oraz zm. z rodz. Fabrowicz i
Walczak
8.30 + Stefanię i Stanisława(m) Sienkiel, Danutę Tokarską oraz
zm. z rodz. Tokarskich i Wójtowiczów
10.00 + Lucjana, Mariannę i Mariana Bułka oraz Andrzeja
Drwęckiego
11.30 O Bożą opiekę i błogosławieństwo dla Tomasza w dniu
imienin
13.00 W int. parafian - CHRZTY
18.00 + Tomasza Ciszka
PONIEDZIAŁEK 23.09.2013
7.00
+ Stefana Traczyk w 32 r. śm
7.00
+ Marię Mazur
10.00
+ Bogdana Przybysz
16.00
Dziękczynno-błagalna
18.00 + Ewę Kowalczyk
WTOREK 24.09.2013
7.00 + Piotra Bieleckiego
7.00 + Czesława (m) Hernik
7.00 + Władysława Zwierzchowskiego
18.00
+ Stanisława (m) Bauman w 7 r.śm
ŚRODA 25.09.2013
7.00
7.00
+ Martę, Tadeusza, Genowefę i Walentego Zakrzewskich oraz zm z rodz. Konwerskich
7.00
+ Genowefę Perkowską w 36 r. śm i za zm. z rodz.

18.00 Nowenna do MBNP
18.00
+ Zofię Zadruską w 1 r. śm
CZWATEK 26.09.2013
7.00 + Marka Rytel, Kazimierza i Janusza Fronczak oraz Marię i
Wacława Wojda
7.00 + Bogumiłę Śmigas
7.00 + Hannę Tobolczyk w 1 r. śm
18.00 + Michała, Józefę i Wiesława Chudy, Danutę i Wacława
Dąbrowskich oraz Michała i Mariannę Wdowiarskich
18.00
+ Irenę Radzich
PIĄTK 27.09.2013
7.00 + Krzysztofa (m) Kulesza
7.00 + Alicję Raniszewską p.p.
7.00 + Jana Płomińskiego w 61 r.śm
18.00 + Makarego Markowskiego w 20 r.śm
SOBOTA 28.09.2013
7.00 + Wacławę Skalską i Stanisława Soja
7.00 + Weronikę Pepłowską-Jezierską
7.00 + Wacława (m) Piłatowicz i zm. z rodz.
18.00 + Leokadię Angielczyk
NIEDZIELA 29.09.2013
7.00 + Michalinę i Romana Chałabuda
8.30 + Władysława i Mariannę Bińczyk
10.00 Dziękczynna za rodz. Wrzesińskich, Bieńkiewicz i Supińskich oraz ich dzieci
11.30 + Bronisłąwę i Henryka Affek
13.00 W int. parafian - odpust
18.00 Dziękczynna w 15-tą r. ślubu Agnieszki i Arkadiusza
Pamięta oraz za ich dzieci – Julię, Kubę i Michała

OKAZYJNE CENY PIELGRZYMKI

Ze względów zdrowotnych 3 uczestników pielgrzymki musiało zrezygnować dlatego kierujemy specjalną ofertę po odliczeniu kary umownej opłaconej przez osoby rezygnujące:
1 miejsce do pokoju 2 os musi to być mezczyzna oplata za pielgrzymke to 1600 zl + 100
euro (1200 zl taniej), kolejne 2 miejsca sa dla Pań i kolejno 1 miejsce kosztuje 2000 zl +
100 euro (800 zl taniej) oraz 1800 zl + 100 euro ( 1000 zl taniej) ceny sa zróżnicowane
wysokością wpłat dokonanych przez poprzednie osoby. W podróż zabieramy ze sobą dowód osobisty i xero tego dokumentu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.Parafia nasza przeżywa teraz czas nawiedzenia
M.B.Loretańskiej. Wykorzystajmy ten czas łaski. Jutro Msze św.o
godz.7.00 , o godz.10.00 z kazaniem , o 15.00 - koronka do Bożego Miłosierdzia, i o godz.16.00 Msza św dziękczynna za ten czas
nawiedzenia i łaski, po Mszy dokonamy aktu zawierzenia Matce
Bożej i przekażemy Figurę M.Bożej do kaplicy w szpitalu, gdzie
pozostanie do wtorku. Ponieważ jest to szpital, bardzo prosimy by
tam nie pielgrzymować.
2. Od środy tj.25 września będzie można zgłaszać intencje Mszy
św. na cały 2014 rok.
3. We wtorek 24 września o godz.17.00. zapraszamy wszystkie
chętne dziewczynki na próbę sypania kwiatków w czasie procesji.
4. Za tydzień uroczystość odpustowa ku czci Św. Michała ArchaMODLITWA DO ŚWIĘTEGO
nioła – patrona naszej parafii.Suma odpustowa z procesją eucharyMICHAŁA ARCHANIOŁA
styczną o godz.13.00.
ŚWIĘTY MICHALE ARCHA5. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się w naszej parafii cykl konferencji przedślubnych dla narzeczonych.Spotkania będą się odbywa- NIELE BROŃ NAS W WALCE,
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
ły w niedzielę o godz.19.00 w sali przy kancelarii.
6. Za tydzień 28 wrzesnia wyjazd Służby Liturgicznej bielanek oraz I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH
scholii oraz wszystkich chetnych do Loretto. Zbiórka w sobote koło
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
plebanii o godz 9.30. Koszt 15 zł zapisy u Ks. Łukasza do czwartPOKORNIE PROSIMY A TY,
ku.
KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIE7. Wszystkie grupy przygotowujących się do bierzmowania zapraSKIEGO, SZATANA I INNE
szamy na spotkanie w przyszłą niedzielę po Mszy Św o godz 10.00
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUBĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
ZAPPOWIEDZI
Jakub Szewczyk kaw z par tutejszej, Ilona Wermińska panna ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN
z par tutejszej.
KALENDARZ LITURGICZNY
23 IX Poniedziałek. Wspomnienie św. o. Pio z Pietrelciny.
Ga 2, 19-20; Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a); J 15, 4. 5b; Mt 16, 24-27;
24 IX Wtorek. Dzień powszedni.
Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20; Ps 122 (121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1); Łk 11, 28; Łk 8, 19-21;
25 IX Środa. Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera.
1 Kor 1, 18-25; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3); Por. Łk 9, 23; Mt 16, 24-27;
26 IX Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Kosmy i Damiana,
męczenników, albo świętych Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy, męczenników.
Ag 1, 1-8; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a); J 14, 6; Łk 9, 7-9;
27 IX Piątek. Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera.
1 Kor 1, 26-31; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a); J 10, 14; Mt 9, 35-38;
28 IX Sobota. Wspomnienie św. Wacława, męczennika.
1 P 3, 14-17; Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8); Mt 10, 34-39;
29 IX Dwudziesta szósta Niedziela zwykła.Am 6, 1a. 4-7; Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a.
9bc-10 (R.: por. 2); 1 Tm 6, 11-16; 2 Kor 8, 9; Łk 16, 19-31;
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