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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca: o godz.17.30
zapraszamy na nabożeństwo adoracyjne.
2. Jutro o godz.18.00 będzie Msza św. zbiorowa za
zmarłych. Intencje rozpoczniemy wyczytywać o
godz.17.50.
3. W środę 7 września o godz. 18.00. będzie odprawiona Msza Św. za ś. p. Ks. Prałata Czesława
Żyłę.
4. W czwartek 8 września obchodzić będziemy
święto Narodzenia N.M.P. Msze św. o godz.7.00 i
18.00.
5. W niedzielę 18 września rozpoczynamy w naszej
parafii cykl konferencji przedślubnych dla narzeczonych. Spotkania będą się odbywały w niedzielę o godz.19.00 w kościele po Mszy św. wieczornej.
6. Ofiary składane dziś do puszek przeznaczone są
na Katolicki ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy.
7. Poradnia przedmałżeńska będzie nieczynna do
odwołania.
8. Od 16 września (piątek ) w Kancelarii Parafialnej
będzie można zgłaszać intencje Mszy św. na cały
rok 2017.
9. Za tydzień 11 września o godz. 16.00 będzie dodatkowa Msza św. tylko dla dzieci kl. III przygotowujących się do I Komunii św. Zapraszamy
zatem dzieci wraz z rodzicami. Obecność obowiązkowa.
10. Za tydzień, po Mszy Św. o godz. 10.00 spotkanie
młodzieży przygotowującej się drugi rok do sakr.
bierzmowania. Obecność obowiązkowa. Zapisy
młodzieży 3 kl. Gimnazjum do sakr. bierzmowania, w zakrystii lub w kancelarii od dziś do przyszłej niedzieli włącznie.
11. Taca zbierana w przyszłą niedzielę przeznaczona
będzie na Seminarium Duchowne.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć
ją można w zakrystii.
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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.
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Czytanie z Księgi Mądrości
. Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż
pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo
śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co
mamy pod ręką - a któż wyśledzi to, co jest na
niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał
Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha
swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się
proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, a
wybawiła ich Mądrość.
Oto słowo Boże.

4 wrzesień 2016r.
mierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast
ciebie oddawał mi usługi w kajdanach /
noszonych dla/ Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby
dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od
ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze,
już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. /Takim jest on/
zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się
poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak
mnie!
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
PSALM RESPONSORYJNY
REFREN: Panie, Ty zawsze byłeś nam
ucieczką
Obracasz w proch człowieka
i mówisz: „Wracajcie, synowie ludzcy”.
Bo tysiąc lat w Twoich oczach
jest jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.
Porywasz ich, stają się niby sen poranny,*
jak trawa, która rośnie: rankiem zielona i kwitnąca, wieczorem więdnie i usycha.
Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?*
Bądź litościwy dla sług Twoich!
Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez
wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad
nami i wspieraj pracę rąk naszych,
dzieło rąk naszych wspieraj.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Filemona. Jako stary Paweł, a teraz jeszcze
więzień Chrystusa Jezusa - proszę cię za moim
dzieckiem - za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś
jego, to jest serce moje, przyjmij do domu! Za-

Alleluja, alleluja, alleluja.
Okaż Twemu słudze światło swego oblicza i
naucz mnie Twoich ustaw.
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się
i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie,
a nie ma w nienawiści swego ojca i matki,
żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi
swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może
być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc
zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie
oblicza wydatków, czy ma na wykończenie?
Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął
budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który
król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z
drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze
daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc
nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego,
co posiada, nie może być moim uczniem.
Oto słowo Pańskie.

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 4.09.2016
7.00 + Waldemara Białowąs
7.00 W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA
8.30 +Stanisława Cyrankowskiego
10.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla
Pawła.
11.30 +Stefanię Czesława Mariannę
Stanisława i Mariusza Zakrzewskich
oraz Jacka Capigę
13.00 W INT. PARAFIAN.
18.00 + Marię Czesława i Jerzego Topczewskich
PONIEDZIAŁEK 5.09.2016
7.00 + Mariannę i Pawła Kowalik
7.00 + Jacka Ostapowskiego
7.00 + Zofię Kochmańską
18.00 ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
18.00+Włodzimierza Juszczenko w 20
r.śm.
WTOREK 6.09.2016
7.00 +Bożenę Widmańską
7.00 +Paulinę Ząbkiewicz w 1 r.śm.,
Edwarda i Mariana Szpakiewicz
18.00 + Janusza w 1r.śm., Zofię i Tymoteusza Słupek, Krystynę i Szymona Wachol
18.00 + Kazimierza Żoch i zm. z rodziny
18.00 + Pawła Mućko
ŚRODA 7.09.2016
7.00 + Reginę Tomaszewską, jej rodziców
i rodzeństwo
7.00 + Andrzeja Malinowskiego
7.00 + Elżbietę Affek
18.00 NOWENNA DO MBN POMOCY.
18.00 + Ks. Prałata Czesława Żyłę w 3
r.śm.
CZWARTEK 8.09.2016

Ochrzczeni:
1. Eryk Borkowski. 2. Marcelina Trojanowska. 3. Jagoda Trojanowicz. 4. Stefan Łukasz Wilde 5. Aleksandra Katarzyna Wrzesińska 6 Tomasz Gabriel
Kupiec

7.00 + Stanisława Dąbrowskiego i rodziców, Wiktora Szcześniaka, Benignę i
Benedykta Ruszczak oraz Ewę Nadulską
7.00 + Zbigniewa Niezbeckiego p.p.
7.00 + Bogdana Przybysza i dusze w
czyśćcu cierpiące
18.00 + Marię i Bronisława Szymańskich,
Teofilę i Jana Jasińskich
PIĄTEK 9.09.2016
7.00 +Annę Kowalik w 3 r.śm.
7.00 +Pawła Mućko p.p.
7.00 + Danutę Zalewską p.p.
18.00 + Kazimierza –Stanisława Czarneckiego w 13 r.śm.
18.00 + Alicję i Wasylisa Nawrozidis w 5
r. śm.
SOBOTA 10.09.2016
7.00 +Jana Michałowskiego w 2 r.śm.
7.00 +Marka w 1 r.śm., Werginę Sosińskich
18.00 +Izabelę Sawicką w 24 r.śm.
NIEDZIELA 11.09.2016
7.00 W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
7.00 int. zajęta
8.30 +Reginę Franciszka Pawluczuk.
10.00 +Stefana i Stefanię Laskowskich i
Aleksandra Szajnok
11.30 +Janinę, Wacława, Henryka Liwskich, Jadwigę i Mieczysława Paruszewskich
13.00 W INT. PARAFIAN.
16.00 +Arka w 2 r.śm. i Norberta w 1
r.śm. Kowalskich
18.00 + Józefę, Michała i Wiesława Chudy, Danutę i Wacława Dąbrowskich, Mariannę i Michała Wdowiarskich i Krystynę Pietrzyk

W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
Śp. Danuta Szydłowska, Śp. Jerzy
Hagiemajer, Śp. Władysława Kowalczyk, Śp. Krystyna Nosarzewska

Kartki z Kalendarza Liturgicznego
8 września

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
Tradycja przekazuje, że rodzicami Maryi byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli
dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy
przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko.
Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję.
Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty Jej przyjścia na ziemię. Według wszelkich dostępnych nam informacji, Maryja przyszła
na świat pomiędzy 20. a 16. rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa.
Z pism apokryficznych mówiących o Maryi należałoby wymienić
przede wszystkim: Protoewangelię Jakuba, Ewangelię PseudoMateusza, Ewangelię Narodzenia Maryi, Ewangelię arabską o młodości Chrystusa, Historię Józefa Cieśli i Księgę o przejściu Maryi. Największy wpływ wywarła na tradycję Kościoła Protoewangelia Jakuba. Pochodzi ona bowiem z roku ok. 150, jest więc bardzo bliska
Ewangelii według św. Jana. Stamtąd właśnie dowiadujemy się, że rodzicami Maryi byli św. Joachim i
św. Anna, i że Maryja jako kilkuletnie dziecię została przez rodziców ofiarowana w świątyni, gdzie też
zamieszkała. Śladem tego opisu jest obchodzone w Kościele w dniu 21 listopada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto powstało
prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie na
sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Na Wschodzie
uroczystość ta musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie wygłaszali o niej św. German (+ 732) i
św. Jan Damasceński (+ 749). W Rzymie gromadzono się w dniu tego święta w kościele św. Adriana,
który był przerobiony z dawnej sali senatu rzymskiego, po czym w uroczystej procesji udawali się
wszyscy z zapalonymi świecami do bazyliki Matki Bożej Większej.
Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu - w tym dniu obchód ten znajdował się w sakramentarzach gelazjańskim i gregoriańskim. Święto rozszerzało się w Kościele dość wolno - wynikało to m.in.
z tego, że wszelkie informacje o okolicznościach narodzenia Bożej Rodzicielki pochodziły z apokryfów.
W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był
bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew. Lud
chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego
mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość
Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj. Na Podhalu święto 8 września nazywano
Zitosiewną, gdyż tam sieje się wtedy żyto. W święto Matki Bożej Siewnej urządzano także dożynki.
Dzisiejsze święto przypomina nam, że Maryja była zwykłym człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę, nie była do niczego zdeterminowana. Tak jak
każdy z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich
znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży
głos sprawiły, że "będą Ją chwalić wszystkie pokolenia".
Por.: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-08a.php3

