OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1.W ostatnim tygodniu października zapraszamy na nabożeństwa
różańcowe: w niedziele o godz.17.30, a w dni powszednie o godz.
17.15.
2. W kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki jednorazowe,
roczne i Mszę Św. listopadową – zbiorową. W piątek, przed dniem
Wszystkich Świętych po południu oraz we Wszystkich świętych
1 listopada od godz.8..00 będziemy przyjmowali na wypominki oraz
Mszę Św. listopadową także na cmentarzu. Stoliki naszej parafii
będą z nazwą naszej parafii. Dając na wypominki na cmentarzu,
prosimy by na to zwrócić uwagę. Bo do jakiej parafii ktoś da na wypominki, tam one będą czytane.
3. W sobotę 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze
Św. w kościele przed południem o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30.
O godz. 11.30 z kościoła wyruszy procesja na cmentarz. Podczas MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA
procesji na cmentarzu będziemy się modlić w intencji zmarłych polecanych modlitwom w wypominkach jednorazowych. Po zakończeniu ŚWIĘTY MICHALE ARCHAprocesji ok. godz. 12.45 na cmentarzu zostanie odprawiona Msza NIELE BROŃ NAS W WALCE,
Św. 1 listopada to zarazem I sobota miesiąca – kapłani do chorych A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
starszych z posługą sakramentalną udadzą się jednak w przyszła I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
sobotę – 8 listopada.
BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH
4. W przyszłą niedzielę przypada Wspomnienie wszystkich Wier- GO BÓG POSKROMIĆ RACZY,
nych Zmarłych.
POKORNIE PROSIMY A TY,
5. W dniach od 1 do 8 listopada włącznie, codziennie można zyskać
KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIEodpust zupełny, za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie
SKIEGO, SZATANA I INNE
modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmar- ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUłych.
BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
6. Od 1 do 30 listopada o godz. 18.00 będzie odprawiana w naszym ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOkościele zbiorowa Msza Św. w intencji zmarłych. W każdą III nie- ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN
dzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 7.00 czytane są wypominki
roczne za zmarłych, a o godz. 8.30 jest odprawiana Msza Św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
7. Od 3 listopada (poniedziałek) począwszy do 2 grudnia będzie
odprawiana Msza Św. gregoriańska za zmarłego rok temu naszego
byłego proboszcza Ks. Prał. Czesława Żyłę. Jest to Msza zamówiona
przez Księży pracujących w naszej parafii.
8. Dziękujemy za ofiary na remont kościoła. Niech Bóg wam wynagrodzi waszą ofiarność i serce swoim błogosławieństwem.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Można ją nabyć w zakrystii.
O postanowieniach synodu biskupów poświęconego rodzinie opowiedział
ks. kard. Zenon Grocholewski: „Musimy się zbliżyć do ludzi, którzy żyją w
trudnościach i pomóc im, ale zawsze w świetle Ewangelii!... Kościół nieustannie wzywa do skruchy, do szukania przebaczenia i do doskonalenia siebie... Wielkim plusem dokumentów soborowych jest wezwanie władz politycznych do pomocy rodzinie... Jest ona skarbem dzisiejszego świata i musimy to dowartościować! Papież Fr anciszek w swoim ostatnim pr zemówieniu podczas Synodu podkreślił, że mówiąc o rodzinie musimy mieć zawsze
na uwadze Magisterium Kościoła, które jest niezmienne”.
Zapowiedzi

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

Wiadomości Parafialne
XXXNIEDZIELA ZWYKŁA

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Wyjścia. To mówi Pan: Nie
będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami
w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził
i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę i zapali
się gniew mój i wygubię was mieczem, i będą
żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami.
Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego
ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz
mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw
płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać
przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego
szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu.
I jeśliby się żalił przede Mną, usłyszę go, bo
jestem litościwy.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.
Miłuję Cię, Panie,
Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo,
mój wybawicielu.
Boże, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.
Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka.
Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła
do Tesaloniczan. Bracia: Wiecie, jacy byliśmy
dla was, przebywając pośród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością
Ducha Świętego, staliście się naśladowcami
naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii
i Achai. Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza
wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że
nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem
oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia
doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od
bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu
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i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna,
którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego
wybawcę od nadchodzącego gniewu.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Gdy
faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął
usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden
z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając
Go na próbę: "Nauczycielu, które przykazanie
w Prawie jest największe?" On mu odpowiedział: "«Będziesz miłował Pana Boga swego
całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym
swoim umysłem». To jest największe i pierwsze
przykazanie. Drugie podobne jest do niego:
«Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie
samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera
się całe Prawo i Prorocy".
Oto słowo Pańskie.
KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA
Chcemy zaznać pokoju, dobra i wiecznego życia. Prowadzi do
tego tylko jedna droga – droga miłości Bożej. W jaki sposób?
Poprzez modlitwę, która jest rozmową z Bogiem, a równocześnie naszym wyznaniem miłości do Pana i do ludzi. Modląc się
za nich, okazujemy miłość i czynimy dobro. Miłość pochodzi
od Boga i dlatego najpierw ma się odnosić do Boga . W życie
wprowadzają ją ludzie. Decyzję o postępowaniu każdy z nas
musi podjąć sam, ale zgodnie z przykazaniem i prawem, które
stanowi o stosunkach międzyludzkich. I nie chodzi tu o miłość
emocjonalną, ale o świadome, pełne miłości postępowanie,
o postawę życiową ukształtowaną przez miłość. Kto prawdziwie kocha, nie myśli o korzyściach, o utracie sił. Więcej, taki
człowiek nie liczy udzielonej pomocy, poświęcenia czy innych
ofiar, bo kto kocha, daje wszystko, daje chętnie, nie myśli
o zapłacie. Za kilka dni pójdziemy odwiedzić naszych bliskich
zmarłych, odmówimy nad ich grobami modlitwę. Pamiętajmy
wtedy, że to również wyznanie miłości do nich. A miłość rodzi
miłość i wraca do tego, kto ją daje.
http://liturgia.wiara.pl/doc/420120.30-Niedziela-zwykla-A

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 26.10.2014
7.00 + Urszulę Grądzką
8.30 + Mariana Dębdkiego i za jego dziadków
10.00 + Franciszkę, Joannę i Szczepana Kwiatkowskich
11.30 + Danutę Tokarską, Stanisława i Stefanię
Sienkiel, zm. z rodz. Wojtowiczów
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Henryka Bieńkowskiego
PONIEDZIAŁEK 27.10.2014
7.00 + Zbigniewa w 12 r. śm. i Ilonę Zwolińskich oraz
zm. z rodz.
7.00 + Tadeusza Sztenke
7.00 + Mariana Mioduszewskiego p.p.
18.00 + Henryka (m) Krysiak w 27 r. śm.
18.00 + Elżbietę Chodzińską
WTOREK 28.10.2014
7.00 + Tadeusza Golejewskiego
7.00 + Edwarda, Helenę, Michalinę, Marię i Stanisława Popielarskich
7.00 + Ewę Młynarek p.p.
18.00 Dziękczynno-błagalna w 30 r. ślubu Matyldy
i Tadeusza Święckich
ŚRODA 29.10.2014
7.00 + Tadeusza, Stanisławę i Stanisława Piaseckich,
Helenę i Władysława Bańka
7.00 + Tadeusza Sałasiewicza w 26 r. śm. zm. z rodz.
Sałasiewiczów, Franciszkę i Szymona Kądzik
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 Stanisławę Prusaczyk w 8 r. śm., Mariannę
i Józefa Ziemińskich
CZWATEK 30.10.2014
7.00 + Andrzeja w 7 r. śm., Genowefę i Mieczysława
Burzyńskich
7.00 + Wierę Wannę p.p.
7.00 W pewnej intencji
18.00 +Stefana i Mariannę Długoszewskich
PIĄTEK 31.10.2014
7.00 + Józefa Drzazgowskiego zm. z rodz. Drzazgowskich i Dawidczyków
7.00 + Zenona Kruszewskiego p.p.
18.00 + Witolda Steckiego i zm. z rodz.
18.00 + Zm. z rodz. Łukasiewiczów i Ambroziaków.
SOBOTA 01.11.2014
7.00 + Apolonię Mroziewicz, Kazimierza Sączałę,
Jadwigę i Wiesława Ciastkowskich
7.00 Za Parafian
8.30 + Zofię, Władysława, Czesława, Henryka i Reginę Papka, Franciszka, Zbigniewa i Irenę Ostrowskich
10.00 + Tadeusza Fabisiaka w 7 r. śm., Aleksandrę
i Władysława Dawidczyk
11.30 + Michała Kozłowskiego
13.00 ZA PARAFIAN - CMENTARZ
18.00 + WYPOMINKI

Ochrzczeni:

28 października, Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz

AKTUALNOŚCI...

Kuriozalny wyrok na
działaczy pro-life
w Rzeszowie
W przepisach obowiązującego prawa, choćby w Ustawie
o Rzeczniku Praw Dziecka, mamy do czynienia z definicją
dziecka jako istoty od poczęcia
do pełnoletniości. Jeśli płód jest
żywy i dokonujemy czynności
medycznych, które przerywają
to życie, to jak to nazwać inaczej jak zabójstwem? Dzisiejsza
lewicowa ideologia próbuje
zmieniać rzeczywistość przez
zmianę znaczenia takich słów
jak człowiek, życie, małżeństwo, dziecko. Natomiast ingerencja państwa w poglądy jest
niedopuszczalna w demokratycznym państwie.
Abp Henryk Hoser komentuje
wyrok rzeszowskiego sądu, który zabrania nazywać aborcję zabójstwem: „Aborcja jest zabójstwem!”
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Anna Sawko
Śp. Ryszard Nesner
Wieczny odpoczynek…

Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów Pana
Jezusa. Jest on chyba najmniej znanym spośród nich. Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. Mateusz i Marek dają mu przydomek Kananejczyk. Dlatego niektórzy przypuszczali, że pochodził on z Kany Galilejskiej
i był panem młodym, na którego weselu Chrystus Pan uczynił pierwszy
cud. Współczesna egzegeza dopatruje się w tym słowie raczej znaczenia
"gorliwy", gdyż tak je również można tłumaczyć. Łukasz daje Szymonowi
przydomek Zelotes, czyli gorliwy. Specjalne podkreślenie w gronie Apostołów, że Szymon był gorliwy, może oznaczać, że faktycznie wyróżniał się wśród nich
prawością i surowością w zachowywaniu prawa mojżeszowego i zwyczajów narodu. Jest
we wszystkich czterech katalogach Apostołów wymieniany zawsze obok św. Jakuba i św.
Judy Tadeusza. Będąc krewnym Pana Jezusa, miał według innych zasiąść na stolicy jerozolimskiej i tam ponieść śmierć za cesarza Trajana, kiedy miał już ponad sto lat. Ciało św.
Szymona, według świadectwa mnicha Epifaniusza, miało znajdować się w Nicopolis
(północna Bułgaria), w kościele wystawionym ku czci Apostoła. W kaplicy świętych Szymona i Judy w bazylice św. Piotra, która obecnie jest także kaplicą Najświętszego Sakramentu, mają znajdować się relikwie obu Apostołów.
O życiu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz, czyli
"Odważny". Nie wiemy, dlaczego Ewangeliści tak go nazywają. Był bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła, dlatego bywa nazywany również
Judą Jakubowym. Był jednym z krewnych Jezusa. Prawdopodobnie jego
matką była Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie. Imię Judy
umieszczone na dalszym miejscu w katalogu Apostołów sugeruje jego
późniejsze wejście do grona uczniów. To on przy Ostatniej Wieczerzy zapytał Jezusa:
"Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?" Zasadne jest zatem przypuszczenie, że św. Juda, przystępując do grona Apostołów, kierował się na początku perspektywą zrobienia przy Chrystusie kariery. Juda jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu. Sam w nim nazywa siebie bratem Jakuba. Z listu wynika, że prawdopodobnie był
człowiekiem wykształconym. Po Zesłaniu Ducha Świętego Juda głosił Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii; niektóre z wędrówek misyjnych odbył razem ze
św. Szymonem. Część tradycji podaje, że razem ponieśli śmierć męczeńską. Bardzo popularne jest nabożeństwo do św. Judy jako patrona od spraw beznadziejnych.

http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci

