Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
1.Jutro w poniedziałek (31.X) oraz w dniu Wszystkich Świętych będziemy
przyjmować na wypominki także na cmentarzu
2.1 listopada (wtorek przypada Uroczystość wszystkich Świętych Msze św.
w kościele o godz.7.00, 8.30., 10.00 ,11.30 i 18.00. Nie będzie Mszy św. w
kościele o godz.13.00. O godz.11.00 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.12.30 na cmentarzu zostanie odprawiona Msza św.
3.W dniu 2 listopada przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00
4.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.
5.Od 1 do 30 listopada o godz.18.00 będzie sprawowana Msza św. zbiorowa w int. zmarłych. W każdą III niedzielę miesiąca po Mszy św. o
godz.7.00 czytane są wypominki roczne za zmarłych, a o godz.8.30 jest
sprawowana Msza św. w intencji zmarłych, polecanych w wypominkach
rocznych.
6.W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. – w I piątek Msza
św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa o godz.7.00. Spowiedź rano i od
godz.17.30.— w I sobotę – Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi
o godz.7.00
7.W I sobotę od godz. 9.00. księża odwiedzą w domach osoby starsze
i chore z posługą sakramentalną.
8.W przyszłą niedzielę przybędzie do nas Misjonarz – Oblat Niepokalanej.
Będzie głosił Boże Słowo i rozprowadzał kalendarze.
9.Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii
10.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.
11. Św. Paweł radzi, żeby unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła.
Takim pozorem zła jest praktyka kalkowania z Zachodu Halloween (dynia
ze świeczką, zabawy w czary, wróżby wywoływanie duchów, przebieranie
się w zombie itp.) Chrześcijanin nie powinien sprawować kultu albo się
śmiać ze śmierci. Bóg zabrania w Ks. Wyjścia korzystania z jakichkolwiek
guseł, usług wróżek. Zabrania tego także I Przykazanie Boże. Praktykowanie Halloween może być furtką dla demona, a nawet w niektórych przypadkach prowadzić do opętania—ostrzegają nas o tym. księża egzorcyści.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego
1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych.
1 listopada Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały
niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich
starszych braci zaprowadziła do świętości. Przypomina nam również prawdę o
naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Wiadomości Paraﬁalne
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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. oraz uroczystości
i świąt - kościelnych i państwowych; zaś w wakacje tylko po
południu)

2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Uczciwszy triumf tych wiernych, którzy już weszli do nieba, Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z
pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących,
a przede wszystkim ofiarę Chrystusa uobecniającą się w Mszy świętej. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych wprowadził opat benedyktynów w
Cluny, św. Odylon w roku 998. Bardzo szybko zwyczaj ten przyjął się w
całym Kościele. W roku 1915 w czasie wielkiej wojny światowej papież Benedykt XV na prośbę opata-prymasa benedyktynów pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawiać w tym dniu trzy Msze święte. Jedną ofiarują według
KONTO BANKOWE PARAFII
własnej intencji, drugą za wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią według BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001
intencji papieża.
Por: http://liturgia.niedziela.pl/spis_liturgia.php?p=201611

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Mądrości: Panie, świat cały
przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy
porannej, co spadła na ziemię. Nad wszystkim
masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy
zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili.
Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym
się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał
coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty nie powołał
do bytu? Jak by się zachowało, czego byś nie
wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko
Twoje, Panie, miłośniku życia. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego
nieznacznie karzesz upadających i strofujesz
przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy
się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
REFREN:

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Będę Ciebie wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, * a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje
dzieła * i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.
Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach * i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła
Apostoła do Tesaloniczan: Br acia: Modlimy
się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was
godnymi swego wezwania, aby z mocą udosko-
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nalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn
płynący z wiary. Aby w was zostało uwielbione
imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w
Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa
Chrystusa i naszego zgromadzenia wokół Niego
prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt
łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę,
bądź przez list rzekomo od nas pochodzący,
jakoby już nastawa! dzień Pański.
Oto Słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna
Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez
miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem
Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to
jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był
niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął
się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy
bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł
na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego:
«Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł
więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A
wszyscy widząc to szemrali: «Do grzesznika
poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i
rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus
rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».
Oto słowo Pańskie.

Jak można pomagać duszom czyśćcowym?
NIEDZIELA 30.10.2016
7.00 + Urszulę Grącką
7.00 + Wacława w 1 r.śm., Helenę i Wiktora
Krzepickich
8.30 + Jana Rajewskiego 30 greg.
10.00 + Franciszkę Joannę Szczepana Kwiatkowskich
11.30 +Sabinę Fabisak, Irenę Cutkowicz, Cecylię Nasiłowską.
13.00 W INT. PARAFIAN.
18.00 + Jerzego Raczyńskiego w 4 r.śm.
PONIEDZIAŁEK 31.10.2016
7.00 + Eugeniusza Kunickiego 1 greg.
7.00 + Adama Moczulskiego p.p.
7.00 + Alinę Jankowską w 4 r. śm. i cr. Zarzyckich.
18.00 + Andrzeja w 9 r. śm. Genowefę i i Mieczysława Burzyńskich.
18.00 + Zofię i Stanisława Stasiorek i zm. z
rodz. Osowieckich, Zawadzkich i Stasiorków.
WTOREK 01.11.2016 UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIETYCH
7.00 + Eugeniusza Kunickiego 2 greg.
7.00 + Halinę, Tadeusza, Sylwestra, Adama
i Mirosława Biegaj.
8.30 + Michała Kozłowskiego w 22 r. śm.
10.00 + Jana w 7 r. śm. i Genowefę Kozińskich.
11.30 W INT. PARAFIAN.
11.00 PROCESJA WYPOMINKOWA NA CMENTARZ
12.30 MSZA NA CMENTARZU: W INT. PARAFIAN.
18.00 + WYPOMINKI.
ŚRODA 02.11.2016 WSPOMNIENIE
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
7.00 + Zm. z rodziny.
7.00 + Apolonię Mroziewicz, Kazimierza i Halinę Sączała, Wiesława i Janinę Ciastkowskich,
Aleksandra Biegalskiego.

7.00 + Juliannę 45 r. śm., Antoniego Przedwój i
zm. z rodz. oraz Bronisławę Misztal.
18.00 + WYPOMINKI.
18.00 + Eugeniusza Kunickiego 3 greg.
CZWARTEK 03.11.2016
7.00 + Eugeniusza Kunickiego 4 greg.
7.00 + Leszka w 5 r. śm. i Floriana Grafka, zm.
z rodz. Drzewieckich,
Domańskich i Dobrowolskich.
7.00 + Kazimierza Majewskiego, rodziców
Majewskich i Zakrockich.
18.00 + WYPOMINKI.
PIĄTEK 04.11.2016
7.00 + Eugeniusza Kunickiego 5 greg.
7.00 + Aleksandrę, Felicję i Wiktora Łabęda.
7.00 + Karolinę Dutkiewicz p.p.
18.00 + WYPOMINKI.
SOBOTA 05.10.2016
7.00 + Eugeniusza Kunickiego 6 greg.
7.00 + Alinę w 2 r. śm, Stanisławę i Aleksandra
Biernackich.
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego.
18.00 + WYPOMINKI.
NIEDZIELA 06.11.2016
7.00 + W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA.
7.00 + Józefę Brodowską w 18 r. śm.
8.30 + Eugeniusza Kunickiego 7 greg.
8.30 + Karolinę w 14 r. śm. i Józefa 29 r. śm.
Wiśniewskich, Edwarda Kowalewskikiego w
39 r. śm. zm. z rodz. Piaseckich i Wiśniewskich.
10.00 + Eugeniusza Lipińskiego w 26 r. śm.
Wandę i Wacława, Żbikowskich i Aleksandrę
Balcerzak.
11.30 + Ryszarda i Wiesławę Dąbrowskich.
13.00 W INT. PARAFIAN.
18.00 + WYPOMINKI.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. ;Łucja Plackowska, Śp. Krystyna Janina Traczewska W ieczny odpoczynek…

1. Przede wszystkim przez ofiarę Mszy św., której nie można
niczym zastąpić.
2. Przez cierpienie. Każde cierpienie czy to fizyczne czy duchowe ofiarowane za dusze w czyśćcu przynosi im ulgę.
3. Różaniec po mszy św. stanowi najskuteczniejszy środek pomocy duszom czyśćcowym. Przez modlitwę różańcową co
dzień wiele dusz zostaje wybawionych, które musiałyby jeszcze długie lata cierpieć.
4. Droga Krzyżowa również może przynieść wielką ulgę.
5. Dusze czyśćcowe powiadają, że nieocenione są odpusty. Są
one przyznaniem im zadośćuczynienia, które złożył Jezus
Chrystus Ojcu Niebieskiemu. Kto za życia często uzyskiwał
odpusty dla dusz czyśćcowych, otrzyma w godzinę śmierci
więcej łask niż inni ludzie, zwłaszcza uzyska w pełni odpust
zupełny. Jest okrucieństwem, nie używać skarbów Kościoła
dla dusz czyśćcowych. Gdzieniegdzie ustaje powoli zwyczaj modlitw odpustowych. Należy ludzi zachęcać do zdobywania odpustów dla dusz czyśćcowych.
6. Jałmużny i dobre uczynki, zwłaszcza na misje.
7. Palenie świec także pomaga duszom czyśćcowym, ponieważ najpierw jest to akt pamięci
i miłości, a po wtóre są one poświęcone i rozjaśniają ciemność dusz czyśćcowych. Jedenastoletnie dziecko z Kaisers prosiło Simmę o modlitwę. Jest w czyśćcu, ponieważ w dniu
zadusznym gasiło świece na grobach, a ukradzionym woskiem bawiło się. Poświęcone
światło posiada dużą wartość dla dusz czyśćcowych. W uroczystość Matki Bożej Gromnicznej musiała Simma na prośbę pewnej duszy zapalić dwie świece i w tym czasie cierpiała zastępczo za nią.
8. Kropienie wodą święconą również łagodzi cierpienia. Pewnego razu wychodząc z domu
kropiła Simma wodą święconą i usłyszała głos: "więcej".
Wszystkie te środki pomagają duszom czyśćcowym, choć nie w tym samym stopniu. Jeżeli
ktoś za życia lekceważył Mszę św., dla niego! i w czyśćcu nie będzie skuteczna. Kto za życia
miał twarde serce dla drugich, otrzyma po śmierci mało pomocy. Ciężko muszą pokutować ci,
którzy zniesławili innych. Kto miał dużo serca za życia, otrzyma wielką pomoc. Pewna dusza,
która wprawdzie zaniedbywała Mszę św., dostała pozwolenie poproszenia o osiem Mszy św.
dla złagodzenia jej cierpień, bo kiedyś za życia zamówiła osiem Mszy św za duszę pokutującą
w czyśćcu.
Z książki M. Simma „Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi”

Módlmy się za dusze czyśćcowe. Świadectwa mistyków
„ Musimy modlić się za dusze w czyśćcu. To niewiarygodne, co one mogą uczynić dla naszego duchowego dobra. " Św. Ojciec Pio
„ Często to, co przez Świętych w Niebie uzyskać nie mogłam, otrzymałam natychmiast, kiedy zwróciłam się do dusz w czyśćcu. " Św. Katarzyna z Bolonii
„ To, co ktoś dla dusz czyśćcowych czyni, czy modli się za nie, czy ofiaruje cierpienie, zaraz
mu to wychodzi na korzyść i wtedy one są bardzo zadowolone, szczęśliwe i wdzięczne. Kiedy
za nie ofiaruję moje cierpienie, wtedy one modlą się za mnie. " Bł. Katarzyna Emmerich
„ Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w
przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości
Nieba. " Św. Jan Paweł II

