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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca,o godz.17.30 nabożeństwo adoracyjne.

Wiadomości Parafialne

2. Do 30 listopada o godz.18.00 jest odprawiana w naszym kościele zbiorowa
Msza św. w intencji zmarłych,poleconych modlitwom.Imiona i nazwiska
zmarłych są wyczytywane w trzech częściach : I – poniedziałek i czwartek,
II – wtorek i piątek , III – środa i sobota.

Numer 261(441)

3. Do piątku ( 8 listopada ) włącznie,można zyskać codziennie odpust zupełny
za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w intencji zmarłych.
Odpust ten ofiarować możemy tylko w intencji zmarłych.
4. W najbliższą sobotę 9 listopada księża od godz.9.00 odwiedzą w domach osoby
starsze i chore z posługą sakramentalną.
5. Dnia 11 listopada ( poniedziałek ) przypada 95 rocznica odzyskania przez
Polskę Niepodległości.Z tej racji zapraszamy na uroczystą Mszę św. w tym dniu
na godz.10.00,sprawowaną w int.Ojczyzny.
6. Z pracowni konserwatorskiej przywieziono już rzeżby z ołtarza głównego w
Starym Kościele,tzw.scena ukrzyżowania – figury M.Bożej Bolejącej i Św.Jana
Apostoła oraz Krzyż z ołtarza głownego. Już tu na miejscu zostaną one jeszcze
poddane drobnym pracom –uzupełnieniom .Rzeżby te znajdują się w tym
pomieszczeniu z tyłu ,przy wyjściu z kościoła, można je tam oglądać.Całkowity
koszt tych prac wyniósł – 31.tys.zł. 15 tys. otrzymaliśmy ze środków
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zaś resztę kwoty tj.16.tys.pokryła
nasza parafia.To jest kolejna praca wykonana przy remoncie starego kościoła.
Złożyliśmy też nowy wniosek do Ministra Kultury na przyznanie nam w 2014
unijnych środków na dalsze prace w Starym Kościele. Za każdą pomoc
finansową jesteśmy wam wdzięczni.
7. Najlepszym ministrantem w październiku został Jakub Majchrzak, wróżniał się
przede wszystkim obecnością na nabożeństwie różańcowym.

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

KALENDARZ LITURGICZNY
4 XI Poniedziałek. Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.
Rz 12, 3-13; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a); J 10, 14; J 10, 11-16;
5 XI Wtorek. Dzień powszedni.
Rz 12, 5-16a; Ps 131 (130), 1. 2-3; Mt 11, 28; Łk 14, 15-24;
6 XI Środa. Dzień powszedni.
Rz 13, 8-10; Ps 112 (111), 1-2. 3-5. 9 (R.: por. 5a); 1 P 4, 14; Łk 14, 25-33;
7 XI Czwartek. Dzień powszedni.
Rz 14, 7-12; Ps 27 (26), 1. 4. 13-14 (R.: por. 13); Mt 11, 28; Łk 15, 1-10;
8 XI Piątek. Dzień powszedni.
Rz 15, 14-21; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2); 1 J 2, 5; Łk 16, 1-8;
9 XI Sobota. Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6); 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; 2 Krl 7,
16; J 2, 13-22;
10 XI Trzydziesta druga Niedziela zwykła.
2 Mch 7, 1-2. 9-14; Ps 17 (16), 1. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 16b); 2 Tes 2, 16 – 3, 5; Ap 1, 5-6;
Łk 20, 27-38Łk 20, 34-38;
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PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 11, 22 – 12, 2 Bóg miłuje cale stworzenie
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:
Ps 145(144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R.: 1a)
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.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach *
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
DRUGIE CZYTANIE
2 Tes 1, 11 – 2, 2 Uświęcenie chrześcijan przynosi
chwałę Chrystusowi

31 Niedziela Zwykła, 3 listopada 2013
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła
do Tesaloniczan
Bracia:
Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was
godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił 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.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ: J 3, 16
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Łk 19, 1-10 Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić
to, co zginęło
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.

Na czasie ...

1 Listopada - Wszystkich Świętych
Dzisiejsza uroczystość - jak każda uroczystość w Kościele - ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę,
osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie
uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych
zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u
Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie
ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która
należy do najstarszych litanijnych modlitw
Kościoła i jako jedyna występuje w księgach
liturgicznych (w liturgii Wigilii Paschalnej;
ponadto także w obrzędzie poświęcenia kościoła i ołtarza oraz w obrzędzie święceń).
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w
Kościele nie wspominano żadnych świętych.
Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce
Bożej. Potem kultem otoczono męczenników,
nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla
nieba, czyli w rocznicę śmierci. W IV wieku
na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto
pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia
uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV (+ 615), który zamienił
pogańską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku.
Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież brał udział we
mszy św. stacyjnej. Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i
Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża Grzegorza IV (828-844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe
swoje państwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i
niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.
Dziś po południu, po Nieszporach lub niezależnie od nich, na cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami. Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i
kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu
są następujące:
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencji Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.
W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej
wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust
cząstkowy.

NIEDZIELA 03.11.2013
7.00 + W int. Żywego Różańca.
8.30 + Eugeniusza Lipińskiego w 23 r. śm., Stanisława, Stefana i c.
r. Lipińskich.
10.00 + Wiktora Łabęda
11.30 + Jana w 12 r. śm. i Lucynę w 3 r. śm. Stromeckich.
13.00 W int. parafian
18.00 WYPOMINKI
PONIEDZIAŁEK 04.11.2013
7.00 O wyjście z choroby alkoholowej dla Mieczysława
7.00 + Łucję Szydłowską p.p.
7.00 + Zdzisława Turczyńskiego w 1 r. śm.
18.00 WYPOMINKI
WTOREK 05.11.2013
7.00 + Leszka i Floriana Grafka oraz zm. z rodz. Kuśmierczyk
7.00 + Annę Bąk p.p.
7.00 + Tadeusza, Stanisławę i Stanisława Piaseckich, Helenę i
Władysława Bańka
18.00 WYPOMINKI
18.00 + Stanisława Grzybowskiego w 1 r. śm.
ŚRODA 06.11.2013
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego
7.00 + Teresę Kaszyńską p.p.
7.00 + Józefa Brodowskiego w 15 r. śm.
18.00 WYPOMINKI

CZWARTEK 07.11.2013
7.00 + Stanisławę Bartkowską w 1 r.śm., i zm. z rodz.
7.00 + Halinę Marciniak p.p.
7.00 + Leonarda Leszkiewicza, Janusza Władysława i Helenę
18.00 + WYPOMINKI
PIĄTEK 08.11.2013
7.00 + Mariannę i Mirosława Sulima, Julię i Tomasza Fajfer
7.00 + Monikę, Wiktorię i Zygmunta Kolanek, Mariana Traczyk
7.00 Dziękczynno-błagalna w 35-tą rocznicę ślubu Alicji i Janusza
Wiechowicz z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaski oraz opiekę
Matki Bożej dla jubilatów oraz całej rodziny
18.00 WYPOMINKI
SOBOTA 09.11.2013
7.00 + Teresę i Janusza Oleksiak w 4 r.śm.
7.00 + Feliksa (m) Szpygiel p.p.
10.00 + Krzysztofa i Mirosława Banach, Wiesława, Danutę i Tadeusza Burkackich
18.00 . WYPOMINKI
18.00 + Stefana Piórkowskiego p.p.
NIEDZIELA 10.11.2013
7.00 + W int. Różańca Fatimskiego
8.30 +Karolinę w 11 r. śm., Józefa w 26 r. śm. Wiśniewskich,
Edwarda Kowalewskiego w 36 r. śm., Zm. z rodz Wiśniewskich i
Piaseckich
10.00 + Jana Kozińskiego
11.30 + Bogumiła(m) Siudej
13.00 W int. parafian
18.00 + WYPOMINKI

Po co przyszedł Syn Człowieczy? Ks. Jacek Molka
Listopad, z racji m.in. uroczystości Wszystkich Świętych oraz wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, wymusza niejako
refleksję nad naszym przemijaniem, nad celowością naszego życia oraz nieuniknionym faktem ludzkiej śmierci. Tego typu myślenie towarzyszyło człowiekowi od zarania jego dziejów. Zastanawiali się nad tym również biblijni twórcy w kontekście wyznawanej przez siebie wiary w Boga Stworzyciela, który opiekuje się całym światem.
Dlatego czytamy dziś w pierwszym czytaniu w Księdze Mądrości o tym, że Pan Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu
troszczy się o świat, który stworzył. Stąd też pisarz natchniony jest pewien, że Stwórca kocha „wszystkie stworzenia”, nie
„brzydzi się” nimi. Mało tego, autor pyta retorycznie: „Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty nie powołał do bytu? Jak by się
zachowało, czego byś nie wezwał?”. Na koniec zaś podsumowuje: „Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie”.
Owo „nieśmiertelne tchnienie” nabiera pełnego znaczenia w osobie Jezusa Chrystusa, Jego zbawczych czynach uwieńczonych
zmartwychwstaniem i obietnicą powtórnego pojawienia się na świecie. „Dzień Pański”, chwila przyjścia Syna Bożego na końcu
czasów, był bardzo wyczekiwany przez pierwszych chrześcijan. Niektórzy z nich nawet przestali normalnie funkcjonować, sądząc, że żyją w czasach ostatecznych. Nie dziwmy się więc, że św. Paweł Apostoł nieco studzi te eschatologiczne nastroje, pisząc
w Drugim Liście do Tesaloniczan, by w swoim oczekiwaniu „nie dali się zbyt łatwo zachwiać”, „ani zastraszyć bądź przez ducha,
bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański”. Tak naprawdę nie wiemy,
kiedy on nadejdzie.
Tymczasem, w oczekiwaniu na Paruzję Chrystusa, czyli jego powtórne przyjście, starajmy się jak najlepiej żyć. Porządkujmy
swoje życie, odnajdujmy jego sens, cieszmy się nim i zmieniajmy swoje złe postępowanie na takie, które nie rani innych. Doskonałym przykładem takiego stylu życia jest ewangeliczny poborca podatkowy Zacheusz, w którego „domu” już „dziś” Chrystus
Pan chce „się zatrzymać”. Podobnie Zbawiciel pragnie zagościć i u nas. Dzieje się to przecież podczas każdej Eucharystii, szczególnie tej niedzielnej. Wtedy, podobnie jak u owego celnika, „zbawienie” stanie się naszym „udziałem”. My zaś nigdy nie stoimy
na straconej pozycji, bo – jak zapewnia nas św. Łukasz Ewangelista – „Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”. Pozwólmy zatem, by Bóg nas odnalazł. Pozwólmy Mu działać w naszym życiu, by kiedyś złączyć się z tymi, którzy poprzedzili nas w pielgrzymowaniu do Nieba. Tam oczekuje na nas chwalebny Pan i ci, którzy złożyli w Nim swoją nadzieję na niebiańską wieczność.

Do wspólnoty Kościoła w ostatnią niedzielę przyjęliśmy:
Norberta Wojtunin, Kornelię Kujawa, Alicję Szymczukiewicz, Aleksandrę Szymczukiewicz, Jana Burchan, Małgorzatę Wysocką

W tym tygodniu pożegnaliśmy:

+ Zbigniew Hetman

