OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.W ostatnim tygodniu października zapraszamy na nabożeństwa różańcowe – dzisiaj w niedziele o 17.30, a w tygodniu
o 17.15.
2.W kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki jednorazowe, roczne i listopadową Mszę św. zbiorową za zmarłych.
3.W sobotę (31 października) oraz w dniu Wszystkich Świętych będziemy przyjmować na wypominki także na cmentarzu. Stoliki naszej parafii będą z nazwą naszej parafii. Dając
więc na wypominki na cmentarzu, prosimy by na to zwrócić
uwagę – bo do jakiej parafii ktoś da na wypominki, to w tej
parafii będą one czytane.
4.W przyszłą niedziele (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 w kościele Mszy św.
o godz. 13.00. O godz. 11.15 wyruszy z Kościoła procesja na
cmentarz. Podczas procesji na cmentarzu będziemy się modlić w intencji zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych. Po zakończeniu procesji ok. godz. 13.00 na cmentarzu zostanie odprawiona Msza św.
5.W dniu poniedziałek (2 listopada) przypada Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze tego dnia o godz. 7.00
i 18.00.
6.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.
7.Od 1 do 30 listopada o godz. 18.00 będzie sprawowana
w naszym kościele zbiorowa Msza św. w intencji zmarłych.
W każdą III niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 7.00
czytane będą wypominki roczne za zmarłych, a o godz. 8.30
jest odprawiana Msza św. w intencji zmarłych, polecanych w
wypominkach rocznych.
8.Dziś w kościołach w całej Polsce jest liczenie wiernych,
uczęszczających na Msze św. – dlatego zwracamy się z prośbą, by w miarę wolno wychodzić z kościoła, tak, by ministranci mogli nas przeliczyć. Dziękujemy.
9.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można
w zakrystii.

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

Wiadomości Parafialne
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

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 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt. (bez czw.): 10-12
16-17:30
KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. To
mówi Pan: Wykrzykujcie radośnie na cześć
Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie: "Pan
wybawił swój lud, Resztę Izraela". Oto
sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich
niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta
brzemienna wraz z położnicą; powracają
wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz
wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą, nie
potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem
dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między poganami:
"Wielkie rzeczy im Pan uczynił".
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.
Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
Idą i płaczą
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością
niosąc swoje snopy.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków. Każdy
arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa
ustanawiany w sprawach odnoszących się
do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie
wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega
słabościom. Powinien przeto jak za lud, tak
i za samego siebie składać ofiary za grze-
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chy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez
Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie
sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się
arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który
powiedział do Niego: "Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził", jak i w innym
miejscu: "Tyś jest kapłanem na wieki na
wzór Melchizedeka".
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć
zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według św. Marka. Gdy
Jezus razem z uczniami i sporym tłumem
wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak
Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy
drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida,
ulituj się nade mną". Wielu nastawało na
niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej
wołał: "Synu Dawida, ulituj się nade mną".
Jezus przystanął i rzekł: "Zawołajcie go".
I przywołali niewidomego, mówiąc mu:
"Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię". On
zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?"
Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus mu rzekł: "Idź, twoja
wiara cię uzdrowiła". Natychmiast przejrzał
i szedł za Nim drogą.
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje mszalne
NIEDZIELA 25. 10. 2015
7.00 + Urszulę Grądzką.
7.00 + Artura Rajewskiego 10 greg.
8.30 + Marcina Dębskiego i jego dziadków.
8.30 + Aleksandrę Tomczyk 25 greg.
10.00 + Józefę i Ignacego Fus.
11.30 + Henryka Bieńkowskiego.
13.00 ZA PARAFIAN.
18.00 + Wacława Rynkuna.
PONIEDZIAŁEK 26. 10. 2015
7.00 + Franciszkę, Joannę i Szczepana Kwiatkowskich.
7.00 O zgodę i wiarę w rodzinie Ziemaków,
Kwiatkowskich, Podłódzkich i Kowalików.
7.00 + Zbigniewa w 13 r. śm. i Ilonę Zwolińskich i zm. rodz.
7.00 O zdrowie i Boże błog. dla Ireny Wiechowicz
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla
Anny, Tomasza, Rafała i Karola.
18.00 + Artura Rajewskiego 11 greg.
18.00 + Aleksandrę Tomczyk 26 greg.
WTOREK 27. 10. 2015
7.00 + Henryka Krysiaka w 28 r. śm.
7.00 + Jerzego Raczyńskiego.
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego.
7.00 + Artura Rajewskiego 12 greg.
18.00 + Witolda Steckiego i zm. z rodziny.
18.00 + Sabinę Fabisiak w dniu imienin, Irenę
Cutkowicz i Cecylię Nasiłowską.
18.00 + Irenę.
18.00 + Aleksandrę Tomczyk 27 greg.
ŚRODA 28. 10. 2015
7.00 + Tadeusza, Marię i Aleksandra Sztenke,
Tadeusza Drewnowskiego, Tadeusza, Halinę i
Juliana.
7.00 + Tadeusza, Stanisławę i Stanisława Piaseckich, Helenę i Władysława Bańka.
7.00 + Tadeusza i Krzysztofa Golejewskich.
7.00 + Władysława i Mariannę Bińczyk.
18.00 Nowenna do MBNP.
18.00 Dziękczynno-błagalna z okazji 20 r. ślubu Sylwii i Jana Deręgowskich.
18.00 + Artura Rajewskiego 13 greg.
18.00 + Aleksandrę Tomczyk 28 greg.
CZWATEK 29. 10. 2015
7.00 O Boże błog. dla s. Wioletty w dniu imienin.
7.00 + Bogdana Przybysza.
7.00 +.Jana Liwskiego p.p.
7.00 + Artura Rajewskiego 14 greg.

Intencje mszalne c. d.
CZWATEK c. d.
18.00 + Aleksandrę Tomczyk 29 greg.
PIĄTEK 30. 10. 2015

7.00 + Paulinę Elsner, Adama i Andrzeja Guz.
7.00 + Ryszarda i Zenobię Radomskich.
7.00 + Andrzeja Burzyńskiego w 8 r. śm., Genowefę i Mieczysława Bużyńskich.
7.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błog.
i wyjście z choroby dla córki Iwony.
18.00 Dziękczynno-błagalna w 50 r. ślubu dla
Jadwigi i Tadeusza.
18.00 + Artura Rajewskiego 15 greg.
18.00 + Aleksandrę Tomczyk 30 greg. (ostatnia)
18.00 + Franciszka, Kazimierza i Stanisławę w 9
r.śm Prusaczyk, Mariannę i Józefa Ziemińskich.
SOBOTA 31. 10. 2015

7.00 + Józefa Drzazgowskego w 7 r. śm. i zm. z
rodz. Dawidczyków i Drzazgowskich.
7.00 + Zofię, Władysława, Czesława, Reginę i
Henryka Papka, Franciszka, Irenę i Zbigniewa
Ostrowskich oraz Mariusza Majewskiego.
7.00 + Jana Łucek.
7.00 + Artura Rajewskiego 16 greg.
18.00 + Zenobię Mierzwa.
18.00 + Eugeniusza Lipińskiego w 25 r. śm. Wandę i Wacława Żbikowskich i Aleksandrę Balcerzak.
18.00 + Kazimierza w 16 r. śm. Bolesławę i Władysława Kołacz.
NIEDZIELA 01. 11. 2015

7.00 + W int członków Żywego Różańca aby
żywym Pan Bóg błogosławił a zmarłych przyjął
do radości wiecznej.
7.00 + Zm. z cr. Kwiatkowskich, Kunickich, Pękulów, Siedleckich oraz zm. przyjaciół i znajomych.
8.30 + Michała Kozłowskiego w 21 r. śm.
8.30 + Artura Rajewskiego 17 greg.
10.00 + Jadwigę Ostrowską.
11.30 + Eugeniusza Peplińskiego.
13.00 CMENTARZ – ZA ZMARŁYCH.
18.00 + WYPOMINKI.

W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
Śp. Anastazja Gawrońska
Śp. Waldemara Borowiec
Śp. Roman Bielski
Wieczny odpoczynek…

29 PAŹDZIERNIKA. BŁOGOSŁAWIONY MICHAŁ RUA, PREZBITER.
Michał urodził się w Turynie 9 czerwca 1837 roku. jego ojcem był Jan
Chrzciciel Rua, który „osierocił” swego syna, gdy ten miał 8 lat. W pobliżu
fabryki, gdzie wcześniej pracował jego tata, św. Jan Bosko rozpoczął dzieło,
pod nazwą Oratorium. Michał chętnie do niego uczęszczał. Do pierwszej Komunii świętej Michał został dopuszczony w roku 1846. W roku 1848 zapisał się
do szkoły, prowadzonej przez Braci Szkół Chrześcijańskich. Co niedzielę
uczęszczał do Oratorium księdza Bosko, który kierował do chłopców kazanie
i osobną katechezę.
Pewnego dnia zaproponował Michałowi naukę łaciny i dalsze studia. Wkrótce
zamieszkał przy Oratorium i pełnił tam rolę asystenta wychowawcy.
W roku 1854 Rua na ręce św. Jana Bosko złożył śluby zakonne i objął jako kleryk samodzielne
prowadzenie Oratorium na drugim krańcu Turynu. W roku 1858 przeniosła się na stałe do Oratorium
także pani Rua, by pomagać św. Janowi Bosko w gotowaniu, praniu i pracach w ogródku warzywnym. Przez 18 lat była dobrym aniołem dla kilkudziesięciu sierot internatu, żywiąc ich i odziewając.
W tym samym czasie Michał Rua uczęszczał codziennie do seminarium diecezjalnego w Turynie na
wykłady filozofii oraz teologii. W roku 1860 otrzymał święcenia kapłańskie. Był to pierwszy kapłan,
wychowanek św. Jana Bosko. Cały czas wolny od studiów bł. Michał Rua spędzał w Oratorium
z uczącą się młodzieżą
Zaraz po święceniach kapłańskich św. Jan Bosko uczynił księdza Rua kierownikiem naukowym
wszystkich szkół salezjańskich. Jego zadaniem było czuwanie nad programami nauki, nad nauką młodzieży, kontakt z nauczycielami i wychowawcami, dostarczanie dla oratoriów odpowiednich gier
i staranie się o kapłanów dla posługi duchowej.
Kiedy miał 30 lat, bardzo poważnie zachorował. Wtedy św. Jan Bosko powiedział do swojego wychowanka: "Nie chcę, żebyś umarł. Musisz mi jeszcze pomóc w tylu sprawach". Ks. Michał wyzdrowiał i podjął dalej na długie lata pracę u boku Założyciela. Współpracował ze św. Janem Bosko
w założeniu żeńskiej rodziny zakonnej Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych. Pomagał w zorganizowaniu pierwszej wyprawy misyjnej do Ameryki Południowej, w dziele Pomocników Salezjańskich,
w założeniu czasopisma dla wszystkich dzieł salezjańskich. 11 lutego 1888 roku. ks. Rua otrzymał
dekret Stolicy Apostolskiej, która wyznaczyła go na przełożonego generalnego zgromadzenia salezjańskiego. Kierował nim przez 22 lata, aż do śmierci w dniu 10 kwietnia 1910 roku.
Był cały oddany Panu Bogu. Za swoją naczelną i jedyną misję uznał pracę dla chwały Bożej, zwłaszcza poprzez służbę wobec ubogiej i opuszczonej młodzieży. Wedle relacji świadków jego życia miał
dar czytania w sercach i w sumieniach, przepowiadał przyszłość, przywrócił zdrowie kilkunastu chorym i kalekom. Wymagał od innych, ale ogromnie troszczył się także o potrzeby swoich współbraci.
Michał Rua przyjmował pierwszych Polaków do zgromadzenia. Otworzył także pierwsze domy
w Polsce (Miejsce Piastowe w roku 1892 i Oświęcim w roku 1898). Sam też dwa razy odwiedził naszą Ojczyznę: w roku 1901 i 1904. Jest patronem Suwałk i Szczecina.
Do chwały ołtarzy wyniósł go papież Paweł VI w dniu 29 października 1972 roku. Dzień śmierci bł.
Michała przypada pod koniec Wielkiego Postu lub w tygodniu wielkanocnym, dlatego na dzień liturgicznego wspomnienia obrano właśnie datę beatyfikacji.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

