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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
08.IX.2013 r. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Ofiary ,które dziś składamy na tacę przeznaczone są na potrzeby Seminarium Duchownego naszej diecezji.

Wiadomości Parafialne

2. W niedzielę 29 września rozpoczynamy w naszej parafii cykl konferencji
przedślubnych dla narzeczonych. Spotkania będą się odbywały w niedzielę o
godz.19.00 w Sali przy kancelarii.

Numer następny :-)
3. Dziękujemy paniom z Koła Żywego Różańca za przeprowadzoną zbiórkę
ofiar do puszek w porzednią niedzielę na ośrodek adopcyjno-opiekuńczy.
4. Od 25 września w Kancelarii parafialnej będzie można zgłaszać intencje
Mszy Św. na cały rok 2014. Przy tej okazji pragniemy przypomnieć i prosić o
dopilnowanie spraw związanych z zamówioną Mszą św. Intencja Mszy
św.winna być opłacona na tydzień przed terminem jej odprawienia, jeśli nie
będzie opłacona – NIE BĘDZIE ONA ODPRAWIONA.W wyjątkowych
przypadkach prosimy o kontakt np.,ktoś ma trudną sytuację,problemy finansowe. Zdarzają się bowiem ostatnio dość często przypadki nieuczciwości.
Ktoś np.podał do siebie nr.telefonu,nie opłacił Mszy, dzwonimy ,a tu słyszymy nie ma takiego numeru,albo jak takiej intencji nie zamawiałam (em),
albo, pod tym adresem nikt taki nie mieszka.
5. W sobotę 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
6. W tym tygodniu przy zejściu do kościoła dolnego (pod chórem ) położono
na ścianę specjalną warstwę hydroizolacyjną, zabezpieczająca przed wilgocią
i na to położono nowy tynk. Zaś na plebani wyczyszczono kominy i założono
na otwory wentylacyjne nierdzewne kratki, których, do tej pory nie było.Za
wszelką pomoc bardzo dziękujemy.
7. 13 września Ks. Łukasz zaprasza dzieci i rodziców na przejażdzkę rowerową połączoną ze zwiedzaniem Spichlerza obiekt został dla nas udostępniony
przez Wojsko Polskie. Wyjazd i udział oczywiście bezpłatny ze względów
organizacyjnych prosimy o zapisanie się w zakrystii. Zbiórka 13.09 w piątek
o godz 16.45 przed naszym kościołem.

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

8. 28 wrzesnia w sobotę oragnizujemy wyjazd dla ministrantów, scholi oraz
bielanek wraz z rodzicami na zjazd Służby Liturgicznej w Loretto k. Wyszkowa. Tam również zostanie wyróżniony najlepszy ministrant w naszej parafii
oraz najlepsza bielanka. Koszt 15 zł zapisy u Ks. Łukasza.
9. Grupa ponad gimnazjalna przygotowująca sie do bierzmowania ma swoje
spotkanie w przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz 10.00 obecność obowiązkowa, przynosimy ze sobą indeksy.
10. Młodzież 3 klas gimnazjów która chce rozpocząć przygotowanie do bierzmowania może sie zapisywać na to przygotowanie w zakrystii lub kancelarii
do przyszłej niedzieli włącznie.
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

Radosław Jarosław Rutkowski kaw. Z par św Anny w Pomiechówku oraz
Karolina Obidowska panna z par tut.
Piotr Burchan kaw z par tut oraz Marta Magdalena Markowska panna z par
tut.

KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 9, 13-18b Prawdziwa mądrość
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, gdybyś 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.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1)
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.
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca, *
wieczorem więdnie i usycha.
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
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.
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
DRUGIE CZYTANIE
Flm 9b-10. 12-17 Wszyscy są braćmi
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filemona

23 Niedziela Zwykła, 8 września 2013
Najdroższy: 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. Zamierzałem 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 bardziej dla
ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc
się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak
mnie.
Oto Słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Ps 119 (118), 135
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Okaż Twemu słudze światło swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Łk 14, 25-33 Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie
może być uczniem Jezusa
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
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 i 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, a 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 dwudziestu 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 08.09.2013
7.00
Int. Różańca Fatimskiego i o zdrowie ks. Prałata Czesława Żyły
8.30 + Helenę i Mariana Predel
10.00 Dziękczynno błagalna w 35 r.śl Małgorzaty i Sławomira
11.30 + Mieczysława (m) i Włodzimierza Wielgołaskich
13.00 Za parafian – chrzty
18.00 + Antoninę i Szczepana Wójcik oraz Mieczysława(m)
Frączak
PONIEDZIAŁEK 09.09.2013
7.00 + Stanisława i rodziców Dąbrowskich, Wiktora Szcześniak i Benignę Ruszczak
7.00 +Zofię Sopyła w 1 r.śm, Stefana Jędrysiak w 46r. śm. i
Bożennę Walczak w 24 r. śm.
7.00 + Janinę i Romualda Kowalik
18.00 + Marię i Bronisława Szymańskich, Teofila i Jana Jasińskich
18.00 + Bogumiłę Śmigas p.p.
WTOREK 10.09.2013
7.00 + Henrykę, Józefa i Edwarda Sobczak
7.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego w 3 r. śm.
18.00 + Dariusza Affek w 4 r.śm.
18.00 + Mariana Pękackiego.
ŚRODA 11.09.2013
7.00 + Alicję Pacuską i Mieczysława Dębskiego.
7.00 + Grzegorz, Bronisława i Władysławę Podgórskich, Stanisławę i Zygmunta Satkowskich
7.00 + Bogumiłę Śmigas.
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 O Boże Błogosławieństwo dla Urszuli i Marcina.
CZWATEK 12.09.2013
7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla BeatyMarii i Pawła
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego
7.00 + Kazimierza- Stanisława Czarneckiego w 10 r. śm.
18.00 + Kazimierza Mazowieckiego w 9 r. śm., Irenę i Mikołaja
Grzegorczyk
PIĄTEK 13.09.2013
7.00 + Wińcenego Winnickiego p.p.
7.00 + Zbigniewa Lau w 3 r.
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla
Eugenii
18.00 + Janinę, Wacława i Henryka Liwskich, Jadwigę i Mieczysława Paruszewskich.
18.00 + Izabelę Sawicką w 21 r. śm.
SOBOTA 14.09.2013
7.00 + Eleonorę, Franciszka i Władysława Ciesielskich, Wiesława i Halinę Olszewskich.
7.00 + Genowefę i Stefana Cieślik.
18.00 + Ryszarda i Bronisławę Srebnickich.
NIEDZIELA 15.09.2013
7.00+ Stefnię, Czesława, Stanisława, Mariusza i Albinę Zakrzewskich oraz Jacka Capiga
8.30 + Wypominki roczne
8.30 w int. Koła Dzieci i Młodzieży Osób Niepełnosprawnych
10.00 + Czesława, Michalinę, Ryszarda i Andrzeja Ciepielewskich, Adama, Genowefę i Edwarda Rockich
11.30 W int. Niepełnosprawnych

13.00 W int. parafian
18.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich

Trud naśladowania Jezusa
Ks. Mariusz Frukacz
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie
może być moim uczniem”. Bardzo często na pytanie:
Czy jestem człowiekiem wierzącym, czy chcę w moim
życiu naśladować Jezusa? – nasza odpowiedź brzmi:
Zdecydowanie tak. Jesteśmy wtedy bardzo pewni
siebie i nie wyobrażamy sobie innej odpowiedzi na tak
postawione pytanie. Tymczasem pójście za Chrystusem, naśladowanie Go jest sprawą bardzo trudną. Jezus
stawia trudne wymagania. Pójście za Nim oznacza
pokonanie wielu trudności. Jest walką z samym sobą, z
własnym widzeniem świata. Pójście za Jezusem oznacza krzyż, cierpienia, wyrzeczenia.
Kiedy czytamy dzisiejszą Ewangelię, przypominają się
nam słowa papieża Franciszka, które wypowiedział
zaraz na początku swojego pontyfikatu. „Kiedy idziemy bez krzyża, gdy budujemy bez krzyża i kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzyża, nie jesteśmy uczniami
Pana: jesteśmy ludźmi doczesnymi, jesteśmy biskupami, kapłanami, kardynałami, papieżami, ale nie uczniami Pana” – mówił Ojciec Święty 14 marca 2013 r.
Właśnie naśladowanie Jezusa to przyjęcie tajemnicy
krzyża w swoim życiu. „Prawda o krzyżu to prawda, o
którą ludzie mogą się rozbić. Ona przerasta człowieka.
Dzisiaj często ludzie protestują wobec tej prawdy.
Człowiek uważa, że jest bogiem. Na miejscu krzyża
bardzo często stawiany jest przez dzisiejszego człowieka «wielki nikt» i człowiek żyje dla pustki. Nie chciejcie Jezusa bez krzyża. Umiejcie pokutować. Patrzcie
na krzyż. Bóg płaci Krwią swoją za was” – mówił w
jednej z homilii do wiernych archidiecezji częstochowskiej abp Stanisław Nowak.
Ale Jezus idzie dalej w swoich wymaganiach: „Tak
więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co
posiada, nie może być moim uczniem”. Nasze serca
nie mogą być zatem przywiązane do dóbr tego świata.
Musimy całkowicie powiedzieć Jezusowi „tak”. Nasze
serca powinny być przywiązane do Jezusa. Tymczasem zawsze w ludzkich kalkulacjach pytamy o to, co
nam przyjdzie z naśladowania Jezusa. Wymagania
Jego są bardzo trudne. Jezus chce, byśmy poszli za
Nim „na całość”. Tutaj nie ma miejsca na udawanie.
Niech Matka Boża doda nam sił, byśmy potrafili iść za
Jezusem.

„Moja pierwsza pielgrzymka”
Po długim rozmyślaniu postanowiłam po raz pierwszy wyruszyć na pielgrzymkę. Wiedziałam, że jest to duży
wysiłek fizyczny, a nawet i duchowy. Nie byłam pewna czy dam radę. W podjęciu decyzji pomogli mi rodzice ,
znajomi , Księża i Siostry Katarzynki z naszej Parafii. Dnia 05.08.2013r. po uroczystej mszy świętej w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej wyruszyliśmy na pielgrzymi szlak. Nasza pielgrzymka dzieliła się na 7 grup :
- białą ( tworzą ją dzieci do lat 12),
- amarantową ( grupa młodzieżowa z przewagą studentów i młodzieży pracującej),
- seledynową ( grupa młodzieżowa z przewagą uczniów szkół średnich),
- zieloną (grupa młodzieżowa),
- niebieską (pielgrzymują w niej całe rodziny),
- pomarańczową ( grupa osób dorosłych),
- żółtą ( grupa osób starszych).
Już pierwszego dnia poznałam koleżankę, z którą pielgrzymowałam do samego końca. Miała na imię Karolina i
była w moim wieku. Codziennie nawiązywałam kontakty z nowymi osobami. Nasze oczy cieszyły się widząc
ludzi , którzy stali przy drogach i machali nam. Niektórzy dawali nam jedzenie, wodę, czasami nawet i słodycze.
Byliśmy bardzo wdzięczni gospodarzom , którzy przyjmowali nas na noc do domu. Udostępniali nam swoje łazienki
i sypialnie. Nie wiedzieliśmy jak się im odwdzięczyć za trud jaki włożyli w przygotowanie jedzenia czy
też łóżek. Mogliśmy tylko wziąć ich intencje i zanieść je do Matki Boskiej Częstochowskiej. Nasza karawana szła
przez lasy, łąki, piaski, a nawet i tereny podmokłe. Jednak podczas tej wędrówki nie mogło zabraknąć wspólnej
modlitwy. Siły podczas pokonywania kilometrów dodała muzyka. Śpiewaliśmy na cześć i chwałę Pana.
Ciąg dalszy nastąpi ...

Aleksandra Kuboszek z Publicznego Gimnazjum nr.1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Do wieczności w tym tygodniu odeszli: Czesław Hernik, Jurkowski Stanisław. Wieczny
Odpoczynek racz im dać Panie
KALENDARZ LITURGICZNY
9 IX Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy, albo św. Piotra Klawera,
prezbitera.
Kol 1, 24 – 2, 3; Ps 62 (61), 6-7. 9 (R.: por. 8a); J 10, 27; Łk 6, 6-11;
10 IX Wtorek. Dzień powszedni.
Kol 2, 6-15; Ps 145 (144), 1-2. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 15, 16; Łk 6, 12-19;
11 IX Środa. Dzień powszedni.
Kol 3, 1-11; Ps 145(144), 2-3. 10-11. 12-13ab (R.: por. 9a); Łk 6, 23ab; Łk 6, 20-26;
12 IX Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.
Kol 3, 12-17; Ps 150, 1-2. 3-4. 5 (R.: por. 5c); 1 J 4, 12; Łk 6, 27-38;
13 IX Piątek. Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła.
Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); Por. Łk 8, 11; Mk 4, 14; Mk 4, 1-10. 13-20Mk 4, 1-9;
14 IX Sobota. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Lb 21, 4b-9; Ps 78 (77), 1-2. 34-35. 36-37. 38 (R.: por. 7b); Flp 2, 6-11; J 3, 13-17;
15 IX Dwudziesta czwarta Niedziela zwykła.
Wj 32, 7-11. 13-14; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 17 i 19 (R.: por. Łk 15, 18); 1 Tm 1, 12-17; 2 Kor 5, 19; Łk 15, 1-32;

