OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy Św.
o godz.13.00 odmówimy Litanię i Akt poświęcenia się Najśw. Sercu Pana
Jezusa. Za wspólne odmówienie Aktu poświęcenia w dniu dzisiejszym można
uzyskać odpust zupełny, pod tymi warunkami co zawsze.
2. Zbierane są dziś ofiary do puszek na rzecz odbudowy po pożarze bazyliki
katedralnej w Sosnowcu
3. Za tydzień - pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy nowy rok liturgiczny. W adwencie w dni powszednie o godz.6.30 będzie odprawiana Msza
Św. ku czci Matki Bożej , czyli Roraty. Już dziś zapraszamy do wspólnego
adwentowego czuwania.
4. W niedziele 30 listopada przypada wspomnienie Św. Andrzeja Apostoła.
W tym dniu swoje imieniny obchodzą nasi księża : Ks. Proboszcz i Ks. Andrzej. Pragniemy zaprosić wszystkich na Msze Św. w int. solenizantów : za
Ks. Proboszcza w przyszłą niedzielę o godz. 13.00, zaś za Ks. Andrzeja
w sobotę 29 listopada o godz.7.00.
5. W dniach 7, 8, 9 grudnia ( niedziela ,poniedziałek i wtorek ) będziemy
przeżywali dni dorocznej adoracji Najśw. Sakramentu, czyli czterdziestogodzinne nabożeństwo ,połączone z Rekolekcjami Adwentowymi.
7, 8 i 9 grudnia porządek będzie następujący :
- 6.30 - Msza Św. roratnia
po Mszy św. roratniej do godz.10.00 – adoracja Najśw. Sakramentu.
- 10.00 - Msza Św. z nauką dla dorosłych
po Mszy Św. do godz.16.30. –adoracja Najśw. Sakramentu
- 16.30 – Msza Św. z nauką dla dzieci
- 18.00 – Msza Św. z nauką dla młodzieży
- 19.30 - Msza Św. z nauką dla dorosłych
Okazja do spowiedzi w poniedziałek i wtorek podczas Mszy Św.
6. Można już nabywać opłatki wigilijne u p. Organisty (są one poświęcone ).
Jednocześnie informujemy, że nikt nie otrzymał upoważnienia do roznoszenia
ich po domach.
7. 27 listopada obchodzimy rocznicę podarowania nam przez Niebo Cudownego Medalika. M. Boża, objawiając się św. Katarzynie Laboure, powiedziała: Każ wybić ten medalik. Ci, którzy będą go nosić, otrzymają wielkie łaski
„Nasz Dziennik” przygotował na tę okazję Cudowne Medaliki, dla każdego
czytelnika. Będą one umieszczone w numerze czwartkowym, 27 listopada.
8. Pragniemy poinformować, że ogłaszamy konkurs na najlepszą Szopkę
Bożonarodzeniową. Szopka ta powinna być wykonana rodzinnie –dzieci
z rodzicami. Powinna być wykonana z materiałów trwałych. Szopki tak wykonane dostarczamy do kościoła do dnia 13 grudnia (sobota) i ustawiamy je
przy ołtarzu Matki Bożej. Prace te podpisujemy. Zachęcamy do udziału
w tym konkursie.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Można ją nabyć w zakrystii.

Przez Warszawę przeszedł kolejny Marsz Niepodległości. Około 100 tys. ludzi maszerowało w morzu
biało-czerwonych flag z centrum miasta na Kamionek, miejsce urodzin Romana Dmowskiego. Widok
manifestujących był imponujący – flagi bannery, proporce, tłum ludzi, pośród których dominowała
młodzież, ale również rodziny i osoby dorosłe. Most Poniatowskiego oświetlony setkami rac to przecież wyjątkowy obraz udowadniający rozmiar tej imprezy. Jednak uwaga opinii publicznej od czterech
lat skupia się wokół tego, co dzieje się na Marszu Niepodległości, wielkiej masowej manifestacji
patriotycznej, której rozmiary przerastają niestety nie tylko organizatorów, ale również służby porządkowe. Co roku chuligani, prowokatorzy, lewacy wszczynają zamieszki z policją. I co roku policja nie
potrafi lub nie chce im zapobiec. Można powiedzieć, że każdorazowo jej działania doprowadzają do
jeszcze większych zakłóceń.
Por. http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/112725,kto-kogo-bil.html

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

Wiadomości Parafialne
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

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

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan
Bóg: "Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał
o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej
trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych
owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły
w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce
i Ja sam będę je układał na legowisko, mówi Pan Bóg.
Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą
i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie". Do
was zaś, owce moje, to mówi Pan Bóg: "Oto Ja osądzę
poszczególne owce, barany i kozły".

PSALM RESPONSORYJNY

Oto słowo Boże.

Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
obficie napełniasz mój kielich.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia.
I zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE

Parafia p.w. św. Michała
Archanioła
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Warszawska 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl

KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do
Koryntian. Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako
pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem
przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też
dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus
jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa,
w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy
przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem,
ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół
pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana
śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane,
wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we
wszystkich.

Oto słowo Boże.

23 listopada 2014r.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą
się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych
od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej
stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej
stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie
w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem,
a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście
Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem
w więzieniu, a przyszliście do Mnie». Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci
pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy
Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do
Ciebie?» Król im odpowie: «Zaprawdę powiadam
wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili». Wtedy
odezwie się i do tych po lewej stronie: «Idźcie precz
ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany
diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście
Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi,
a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu,
a nie odwiedziliście Mnie». Wówczas zapytają i ci:
«Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo
w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?» Wtedy odpowie im: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego
nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili». I pójdą ci na mękę wieczną,
sprawiedliwi zaś do życia wiecznego".

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA
Musimy stale oczyszczać swoje myślenie i patrzenie, aby nie
zredukować orędzia Ewangelii tylko do własnych potrzeb
i przyziemnych oczekiwań. Również Ewangelia o Sądzie
Ostatecznym musi być przez nas oczyszczona z wyobrażeń,
jakie w sobie nosimy. Będzie to zupełnie coś innego, inna
rzeczywistość.
Por. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/1/34zwykly-1.html#

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 23.11.2014
7.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 21
8.30 + Feliksa (m) Frączyk 13 r. śm., Irenę i Jana Młynarskich
10.00 O łaskę zdrowia dla Barbary
11.30 + Janinę, Juliana i Zdzisława Liwskich, Kazimierę
Kobuszewską
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + WYPOMINKI
PONIEDZIAŁEK 24.11.2014
7.00 +Wiktora, Zbigniewa, Juliannę i Józefa Szcześniak,
Benignę Ruszczak, Ewę Nadulską
7.00 + Adelę Stasiak
7.00 + Albinę Kwiatkowską
18.00 + WYPOMINKI
18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 22
WTOREK 25.11.2014
7.00 O Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sióstr ze
Zgromadzenia św. Katarzyny z prośbą o nowe powołania
7.00 + Piotra Bieleckiego
7.00 + Mariana, Marcina i Mariannę Dymerskich
18.00 + WYPOMINKI
18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 23
ŚRODA 26.11.2014
7.00 + Janusza Ryndaka
7.00 + Elżbietę Chodzińską
7.00 + Wojciecha Nadrzyckiego w 2 r. śm.
18.00 + WYPOMINKI
18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 24
CZWATEK 27.11.2014
7.00 + Zofię i Mariana Wyszomirskich, Mariannę i Ludwika
Kurowskich
7.00 +
7.00 + + Ks. Czesława Żyłę greg. 25
18.00 + WYPOMINKI
PIĄTEK 28.11.2014
7.00 + Janusza i Stanisława w 2 r. śm. Szczepańskich
7.00 + Zdzisława Śmigrodzkiego
7.00 + Ks. Władysława Słyk
18.00 + WYPOMINKI
18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 26
SOBOTA 29.11.2014
7.00 Ks. Andrzeja Gawora - imieninowa
7.00 + Agnieszkę Radzikowską w 7 r. śm.
7.00 + Marię Lewandowską p.p.
7.00 + W pewnej intencji
18.00 + WYPOMINKI
18.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 27
NIEDZIELA 30.11.2014
7.00 + Ks. Czesława Żyłę greg. 28
8.30 + Stanisławę Gronek w 5 r. śm.
10.00 + Andrzeja Malinowskiego, Józefę i Stefana Dąbrowskich
11.30 ZA PARAFIAN
13.00 Ks. Proboszcz - imieninowa
18.00 + WYPOMINKI

25 listopada. Święta Katarzyna Aleksandryjska, dziewica i męczennica
Wybrane myśli z…
„Dominujący sposób myślenia podsuwa
czasem rodzaj fałszywego współczucia,
które uważa za pomoc umożliwienie kobiecie aborcji, za akt godności dokonanie
eutanazji, za osiągnięcie wyprodukowanie
dziecka, które zamiast jako dar, traktuje
się jako prawo” - powiedział papież Franciszek podczas spotkania z lekarzami w Watykanie.

Wszystkie te sprawy uznał za "zabawę
życiem", przed którą ostro przestrzegał.
Jednocześnie przyznał, iż "należyta troska o człowieka jako osobę" coraz rzadziej towarzyszy medycynie. „W świetle wiary i zdrowego roz-

sądku życie ludzkie jest zawsze święte i zawsze jest "
jakościowe"
. Nie ma życia ludzkie-

go bardziej świętego niż inne: każde życie ludzkie jest święte! Tak jak nie ma życia ludzkiego jakościowo bardziej znaczącego niż inne, tylko ze względu na większe
posiadane środki, prawa, możliwości ekonomiczne i społeczne. I to właśnie wy, lekarze
katoliccy, staracie się potwierdzać, przede
wszystkim poprzez wasz styl zawodowy”.

Ojciec Święty oceniał, iż "żyjemy w czasach eksperymentowania złego eksperymentowania z życiem" . - To czasy bawienia się życiem,
więc trzeba uważać, bo to jest grzech prze-

ciwko Stwórcy: przeciwko Bogu Stwórcy, który tak stworzył rzeczy - mówił.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Alina Biernacka
Wieczny odpoczynek…

Św. Katarzyna należy do najbardziej znanych świętych na Wschodzie. Zachowały się opisy męki i śmierci św. Katarzyny Aleksandryjskiej, pochodzą one z
wieku VI i są pełne legend. Istnieją o niej świadectwa już z wieku IV
- a więc bardzo wczesne, bo sięgające prawie czasów Świętej. Według legendy
Katarzyna urodziła się w Aleksandrii, stolicy Egiptu, jako córka króla Kustosa.
Była osobą nie tylko bardzo zamożną, ale także wykształconą. Słynęła
z urody. O jej rękę daremnie ubiegali się najznakomitsi obywatele miasta, bo jak wiele chrześcijanek - złożyła ślub dozgonnej czystości. Wkrótce wybuchło
najdłuższe i najbardziej krwawe w dziejach Kościoła prześladowanie chrześcijan. Jedną z ofiar miała być Katarzyna. Po pojmaniu była przymuszana do złożenia ofiary bogom.
Odmówiła, wyznając wiarę w Boga Jedynego. Wówczas cesarz zarządził dysputę między Katarzyną
a pięćdziesięcioma tamtejszymi filozofami i retorami. Katarzyna pokonała swoich adwersarzy, udowadniając prawdziwość chrześcijaństwa, i doprowadziła wielu z nich do wiary w Chrystusa. Miała
wtedy 18 lat. Cesarz rozgniewany obrotem sprawy skazał ją na tortury. Modlitwa Katarzyny sprawiła,
że podczas miażdżenia kołem zstąpił anioł i spowodował, że rozpadło się ono w rękach kata. Na widok jej bohaterstwa w czasie znoszenia mąk miało nawrócić się kilkuset żołnierzy i oprawców. Ostatecznie wykonano wyrok śmierci przez ścięcie prawdopodobnie między rokiem 307 a 312.
Katarzynie poświęcili swoje arcydzieła najwięksi artyści, m. in. Hans Memling, Caravaggio i Raffael. Św. Joanna d'Arc zaliczała Katarzynę do swoich trzech głównych patronek.
Por. http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

Adwent to oczekiwanie
Przed nami jeden z najpiękniejszych okresów roku liturgicznego – Adwent. Łacińskie słowo
adventus oznacza «oczekiwane przyjście». Odnosimy ten termin do dwóch przyjść Chrystusa. Pierwsze miało miejsce ponad dwa tysiące lat temu, kiedy Syn Boży „stał się człowiekiem i dla naszego
zbawienia zstąpił z nieba” , rodząc się z Maryi Dziewicy. Drugie dopiero nastąpi, a zapowiedziane
zostało przez samego Jezusa. Na powrót Pana czekamy zawsze i modlimy się wołając codziennie
„przyjdź królestwo Twoje”. W pierwszej części Adwentu, do 16 grudnia włącznie, nasze myśli koncentrują się przede wszystkim na drugim przyjściu Chrystusa, w dniu ostatecznym. Kościół wzywa
w tych dniach swoich wiernych do czujności i zwraca ich myśli ku paruzji. W drugiej części Adwentu, od 17 do 24 grudnia, przygotowujemy się do radosnego świętowania pamiątki pierwszego przyjścia, kiedy "nadszedł dla Maryi czas rozwiązania i porodziła swego pierworodnego Syna" (Łk 2, 7a).
Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania. Nie jest czasem
„zakazanym”, jak Wielki Post, kiedy to powinniśmy powstrzymać się od hucznych zabaw. Fioletowy
kolor szat liturgicznych nie oznacza pokuty, ale tęskne oczekiwanie. Jest to jednak czas na intensywniejszą modlitwę, głębszą refleksję nad sensem i celem życia, dokładniejszą lekturę Pisma Świętego
i odrodzenie w wierze przez życie sakramentalne. Potrzebujemy jak powietrza, mądrości życia. Siostrą mądrości jest czujność, a jej wrogiem ociężałość. Pokarmem dla mądrości jest modlitwa, a pułapką wpędzającą w głupotę – niekontrolowany dobrobyt. Źródłem i Dawcą mądrości jest Jezus – Syn
Maryi, Mądrość Przedwieczna. W adwentowym czasie odnówmy swoją z Nim bliskość; nie odkładajmy tego na później. Przecież nie wiemy, kiedy wypełni się nasz czas i wejdziemy do takiej świątyni,
w której już się nie śpiewa przyjdź królestwo Twoje, ale wieczne A lleluja.
Por. http://www.parafia-kamionek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=111:adwentowe-oczekiwanie&catid=8:aktualnosci&Itemid=101/

