Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
1. Dziś XVI Dzień Papieski. Jednym z elementów tego
dnia jest zbiórka ofiar na stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezbyt zamożnych rodzin. Na
terenie miasta ,ofiary na ten cel zbiera młodzież z
Gimnazjum im. Jana Pawła II.
2. W dniu dzisiejszym o godz.16.00 będzie Msza św.
dla dzieci kl. III, które przygotowują się do I Komunii św. Dzieci przychodzą wraz z rodzicami. Obecność obowiązkowa.
3. Przeżywamy miesiąc modlitwy Różańcowej. Nabożeństwa te w naszym kościele odbywają się : w nieMODLITWA DO ŚWIĘTEGO
dzielę o godz.17.30, a w tygodniu o godz.17.15.
MICHAŁA ARCHANIOŁA
4. W najbliższy piątek po Mszy św. wieczornej, będzie
ŚWIĘTY MICHALE ARCHAspotkanie kandydatów przygotowujących się pierw- NIELE BROŃ NAS W WALCE,
szy rok do sakr. bierzmowania. Obecność obowiązko- A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA
wa.
5. Od piątku – 14 października w kancelarii parafialnej BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH
ÓG POSKROMIĆ RACZY,
będziemy przyjmować na wypominki jednorazowe, GO BPOKORNIE
PROSIMY.
roczne oraz na listopadową Mszę św. zbiorową za A TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIEzmarłych.
BIESKIEGO, SZATANA I INNE
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUBĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
można w zakrystii
ŚWIĘCI O RÓŻAŃCU
"Mury Jerycha nie runęły szybciej na dźwięk trąb Jozuego,
niż fałszywe nauki znikały po szczerej modlitwie różańcowej.
Sadzawka w Jerozolimie nie była tak lecznicza dla ran chorych na ciele, jak różaniec jest lekarstwem dla chorych na
duchu". (św. Alfons de Liguori)
"Nie ma w życiu problemu, którego by nie można rozwiązać z pomocą różańca." (S. Łucja z Fatimy)
"Wierzcie w moc różańca. Nie oparł mi się żaden grzesznik, skoro oplotłem go różańcem" (św. Ludwik)
"Modlitwa Różańcowa jest syntezą naszej wiary, podporą
naszej nadziei, żarem naszej miłości." (św.. O. Pio)
„Prosta a wzniosła zarazem modlitwa – to różaniec święty.
Przez tę modlitwę łatwo możemy
otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe
spływa balsam ukojenia, w duszach
zrozpaczonych wita znowu promyk
nadziei. Modlitwa więc, a szczególnie różaniec, oto zlecenia Niepokalanej dla nas wszystkich” (św. Maksymilian Maria Kolbe)

ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN.
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej
Wódz Syryjski Naaman, który był trędowaty,
zanurzył się siedem razy w Jordanie, według
słowa proroka Elizeusza, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża
Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął
przed nim, mówiąc: «Oto przekonałem się,
że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem.
A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od
twego sługi». On zaś odpowiedział: «Na
życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie
wezmę!» Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł:
«Jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu
słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie
składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej
innym bogom, jak tylko Panu».
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
REFREN:
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,* albowiem
uczynił cuda. Zwycięstwo Mu zgotowała
Jego prawica* i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie,* na oczach
pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją * dla
domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi * zbawienie
Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,* cieszcie się i weselcie, i
grajcie.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza: Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawi-
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da. On według Ewangelii mojej powstał z
martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo
skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez
wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili
zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z
wieczną chwałą. Nauka to zasługująca na
wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo
nie może się zaprzeć siebie samego.
Oto słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie
Chrystusie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: Stało się, że J ezus zmier zając do J er ozolimy przechodził przez pogranicze Samarii
i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych.
Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali:
«Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami». Na
ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się
kapłanom». A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem,
upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu.
A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czy
nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie
jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który
by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten
cudzoziemiec». Do niego zaś rzekł: «Wstań,
idź, twoja wiara cię uzdrowiła».
Oto słowo Pańskie.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego
NIEDZIELA 09.10.2016
7.00 W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 + Jana Rajewskiego 9 greg.
10.00 + Edwarda i Mirosława Predel.
11.30 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza, Barbarę, Jerzego i Edwarda Rakowskich.
13.00 W INT. PARAFIAN.
16.00 + Pawła Markowskiego.
18.00 + Leona w 25 r. śm., Janinę i Benedykta
Jakubowskich, Władysława, Franciszka i Kornelię Skłudzkich i Marię Ławską.
PONIEDZIAŁEK 10.10.2016
7.00 + Danutę Szydłowską p.p.
7.00 + Tadeusza Marciniak p.p.
7.00 + Mariana Kochmańskiego i Józefa Hapen.
18.00 + Jana Rajewskiego 10 greg.
18.00 + Jadwigę Frączak w 5 r. śm., Dorotę Jaros w 5 r. śm.
WTOREK 11.10.2016
7.00 + Jana Rajewskiego 11 greg.
7.00 + Władysławę Kowalczyk p.p.
7.00 + Jerzego Hagemajer p.p.
18.00 + Barbarę i Teodora Rabow.
18.00 + Franciszkę Kurowską w 19 r. śm.
ŚRODA 12.10.2016
7.00 + Jana Rajewskiego 12 greg.
7.00 + Tadeusza Jendor.
7.00 + Mariana Antosz.
18.00 NOWENNA DO MBN POMOCY.
18.00 + Sławomira Bardoni w 17 r. śm.
CZWARTEK 13.10.2016
7.00 + Jana Rajewskiego 13 greg.
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski dla Andrzeja Rączka z okazji urodzin z prośbą o Boże
łaski na dalsze lata.
7.00 + Longinę Łońską i zm rodziców Sarnowskich, brata Władysława i rodziców Łońskich.

18.00 +Krystynę Cyran i Romualda Przeździeckiego.
PIĄTEK 14.10.2016
7.00 + Jana Rajewskiego 14 greg.
7.00 + Teresę Prasał.
7.00 + Edwarda Kowalczyka, Wandę i Romana
Pigłowskich.
18.00 + Józefa Marcinkiewicza i zm. z rodz.
18.00 + Władysławę i Apolinarego Łyszkowskich.
18.00 + Jadwigę Kurowską p.p.
SOBOTA 15.10.2016
7.00 + Aleksandra i Apolonię Hołyńskich i
Mariana Urbaniaka.
7.00 + Jadwigę, Tadeusza, Ryszarda i Bogdana
Gromadka i zm. z c. rodziny
7.00 + Jadwigę i Feliksa Krysa.
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Jadwigi Piwnikiewicz z okazji imienin i jej córki
Małgorzaty.
18.00 + Jana Rajewskiego 15 greg.
18.00 + Reginę Soral w 17 r. śm.
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i
łaski dla Andrzeja i Mirosławy z okazji 50 r.
ślubu.
NIEDZIELA 16.10.2016
7.00 + Adama Ostrowskiego i zm. z rodz.
7.00 O Boże błog. I łaski dla pracowników i
klientów „Galerii Hit”
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE.
10.00 O Boże błog. dla Jana i Barbary w 45 r.
ślubu.
11.30 W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
13.00 W INT. PARAFIAN.
13.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i
potrzebne łaski dla Gabrieli i Andrzeja Parzyckich z okazji 35 r. ślubu. .
18.00 + Jana Rajewskiego 16 greg..

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Śp. Zofia Sosińska W ieczny odpoczynek …

13 X Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.
Wacław Koźmiński urodził się w 1829 r. w inteligenckiej rodzinie
pochodzącej z Białej Podlaskiej. W młodości nie odznaczał się
szczególnie głęboką wiarą, a nawet miał wobec Boga obojętny stosunek. Przełomowym momentem w jego życiu był pobyt w więzieniu. Za udział w spisku politycznym został skazany na 11 miesięcy
więzienia i osadzony w Cytadeli warszawskiej. Okres ten zmienił
zupełnie jego patrzenie na życie, a przede wszystkim mocno zbliżył
go do Boga. Po skończeniu studiów w 1848 r. wstąpił do Zakonu
Kapucynów i przyjął imię Honorat. Święcenia kapłańskie otrzymał
w 1852 r. W zakonie pełnił wiele różnych funkcji; był profesorem,
gwardianem i definitorem. Zasłynął jako wybitny kaznodzieja i charyzmatyczny spowiednik. Dzięki swojej głębokiej wierze, głoszonemu Słowu Bożemu oraz łagodnemu
usposobieniu i wielkiemu zatroskaniu o sprawy każdego człowieka gromadził wokół siebie wielu ludzi. Bł. Honorat założył wiele zakonów. Były to zakony habitowe (serafitki,
felicjanki, kapucynki) oraz liczne zakony bezhabitowe, w których siostry w zwyczajnych
strojach prowadziły życie zakonne i wspólnotowe. Zgromadzenia o. Honorata angażowały się zarówno w prace charytatywne, jak i apostolskie. Siostry pracowały wśród młodzieży, zwłaszcza wiejskiej i rzemieślniczej, wśród ludzi w fabrykach, na wsiach, w przytułkach dla starszych i upośledzonych. Po powstaniu styczniowym skasowano klasztor,
w którym przebywał bł. Honorat. Przeniósł się więc początkowo do Zakroczymia, a ostatecznie osiadł w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie przebywał do ostatnich chwil swojego
ziemskiego życia.
Por.: http://liturgia.niedziela.pl/index.php?data=2016-10-13

Dlaczego odmawiać różaniec?
Ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje orędzie, zjawiała się wybranym ludziom
(najczęściej dzieciom) z różańcem w ręku i usilnie zachęcała do jego odmawiania. Tak było w
Lourdes w roku 1858, tak też było w Fatimie w roku 1917. Z tego wynika, że modlitwa różańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a dla człowieka bardzo skuteczna. Wyrosła ona z Ewangelii i jest jej streszczeniem.
O wartości modlitwy różańcowej niech świadczy fakt, że więźniowie obozów koncentracyjnych robili sobie różańce z ugniecionego chleba, którego paciorki nanizane na nitce przechowywali przed oprawcami i na nich się modlili. A ileż to razy w kieszeniach poległych żołnierzy znajdywano różańce, często zbroczone krwią? Przesyłano te przedmioty jako relikwie
do rodzinnych domów – matkom.
Gdy na dwa dni przed swoją śmierci, zapytano o. Pio, co miałby ważnego do przekazania
ludziom, odpowiedział: „Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby
kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko
możecie. Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale mu to się nigdy nie uda. To jest
modlitwa Tej, która króluje nad wszystkim i wszystkimi. To ona nauczyła nas modlić się na
różańcu, tak ja Jezus nauczył nas mówić Ojcze nasz.”
Pewnego razu zapytano papieża Piusa IX, jaki jest najwspanialszy skarb Watykanu. W odpowiedzi wyciągnął różaniec, trzymając go nad głową powiedział: „Oto najwspanialszy skarb
Watykanu!”.
fragmenty artykuły Stefana Piotrowskiego „Odmawiajcie zawsze różaniec” – Miłujcie się nr 3-2002 s. 25-26

