Modlitwa o deszcz

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

Boże Abrahamów, Boże miłosier ny,
Spuść deszcz na ziemię, aby Cię lud
wierny – Bogiem uznawał, iżeś jest łaskawy, - A w mocy Twojej przedziwne są
sprawy.

Wiadomości Paraﬁalne

Królu nad królami, z wysokości nieba, Użycz nam deszczu, którego potrzeba, Ożywiaj pola, owoce i trawy, - Wysłuchaj
lud Twój, o Boże łaskawy.
Boże Abrahamów, z wysokiego nieba, Użycz dżdżu tyle, ile nam potrzeba, - By
zbytek deszczu nie nabawił szkody, Broń od powodzi i wylewu wody.
Ty, o Marjo z wszystkiemi świętymi,
Wstaw się do Boga za nami grzesznymi, Sprawcie to święci u Boga przyczyną, Niech urodzaje i trzody nie giną.
My Cię zaś za to chwalić będziem Panie,
- Póki nas w życiu tem doczesnem stanie,
- Że doznaliśmy Twej świętej opieki, Bądź pochwalony teraz i na wieki.
(Droga do Nieba, 1927)
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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., sob. oraz uroczystości
i świąt - kościelnych i państwowych;
zaś w wakacje tylko po południu)
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił
donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy
mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i
posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka,
Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam
niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg
przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie,
tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia
Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych
do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona
panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim: „Miałem
Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy,
abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce
i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w
Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim”. Bracia, wolno powiedzieć
do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został
pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po
dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że
Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział
zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w
Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. Tego
właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy
tego świadkami». Oto słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła.
Bracia: Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w
bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.
Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach
waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie
czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i
bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed
stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez Niego
uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i
udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są
skierowane ku Bogu. Oto słowo Boże.
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EWANGELIA.
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt
stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym
wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i
rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z
nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go
nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy
prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni.
A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu:
«Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».
Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To,
co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego
ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na
śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On
właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim
dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze
niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u
grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają,
iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali
wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie
widzieli». Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak
nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co
powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od
Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im,
co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak
przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał,
jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc:
«Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się
już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi.
Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił
błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z
oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w
nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam
wyjaśniał?» W tej samej godzinie zabrali się i wrócili
do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z
nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście
zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również
opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali
przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 26 Kwietnia 2020
7.00 + Anatola Łoginow i zm. rodziców z obydwu stron.
8.30 + Helenę, Stefana, Jerzego,
Stanisława, Dariusza Nowaczek.
10.00 + Ryszarda Domżałę w 28 r.
śm.
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Romana Figurskiego, Mariannę, Jana, Stanisława Sosińskich, Reginę Ratańską.
PONIEDZIAŁEK 27 Kwietnia
2020
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 1.
7.00 + Stanisława Prokopa.
7.00 + Hannę, Tadeusza Tobolczyków, Irenę, Bogusława Mazanków.
18.00 + Irenę Siwek.
WTOREK 28 Kwietnia 2020
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 2.
7.00 O świete i charyzmatyczne powołania kapłańskie i zakonne.
7.00 + Andrzeja Januszewskiego
pp.
18.00 + Czesława w 9 r. śm., Leokadię, Jana Piekutów.
ŚRODA 29 Kwietnia 2020
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 3.
7.00 + Reginę Tomaszewską, jej
rodziców i brata.
7.00 + Elżbietę Reluga pp.
18.00 NOWENNA DO MBNP
18.00 + Eugeniusza Pucko i zm. z
rodziny Pucków i Szymańskich.

CZWARTEK 30 Kwietnia 2020
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 4.
7.00 + Mariana Krążałę i zm. z rodziny.
7.00 + Mariana, Feliksę, Karola,
Reginę Affek.
18.00 + Jana w 1 r. śm. i Dariusza
Wardalów.
PIĄTEK 1 Maja 2020
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 5.
7.00 + Bożenę Dębską w 7 r. śm. i
zm. z całej rodziny.
7.00 + Ryszarda Borowiec w 1 r.
śm.
18.00 + Genowefę Wodarek w 21 r.
śm. i zm. z rodziny.
SOBOTA 2 Maja 2020
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 6.
7.00 + Zygmunta Piórkowskiego i
zm. z rodziny.
7.00 + Zygmunta, Mariannę, Wojciecha Dziedziców.
18.00 + Kazimierę, Aleksandra, Tadeusza Wierzbickich.
NIEDZIELA 3 Maja 2020
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃCA
8.30 + Iwonę Mańkowską – Greg. 7.
10.00 Dziękczynna z prośbą o Boże
błog. dla Grażyny i Kazimierza Nawrockich w 50 nr. ślubu.
11.30 Dziękczynna z prośbą o Boże
błog. dla Stanisława i Zofii w 45 r.
ślubu.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 Dziękczynno – błagalna w
intencji Stanisławy i Marii.
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26 . IV . 2020 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W piątek o godz.
7.00 będzie Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa.
W najbliższą sobotę będziemy w tym roku obchodzić Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski za zgodą Stolicy Apostolskiej.
Msze św. w tym dniu o godz. 7.00 i 18.00.
Od piątku rozpoczyna się miesiąc maj, poświęcony ku czci Matki Bożej.
Nabożeństwa majowe w naszym kościele będą odprawiane w dni powszednie po wieczornej Mszy św., a w niedziele o godz. 17.15. Zapraszamy, ale prosimy też pamiętać o zasadach panujących, związanych z epidemią – określona liczba osób w kościele.
W związku ze zwiększeniem liczby osób mogących brać udział w
Mszach św. i nabożeństwach – zmieniamy godziny otwarcia kościoła –
od jutra tj. od poniedziałku kościół będzie otwarty od godz. 16.00. Tak
jak do tej pory pozostaje możliwość skorzystania ze spowiedzi od godz.
17.00.
Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy w tej trudnej sytuacji pamiętają o
parafii i o nas, wpłacając ofiary na potrzeby parafii – czy to na konto parafialne, czy przynosząc je osobiście. Za każdy gest waszej dobroci i
życzliwości bardzo wam dziękujemy.
Ze względu na świąteczny charakter dnia – w najbliższy piątek – 1 maja
Biskup Ordynariusz udziela wiernym dyspensy od postu.
Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej. Jest do nabycia
nasz diecezjalny tygodnik „Idziemy”. Prosimy was bardzo o jego nabywanie zwłaszcza teraz, taki gest solidarności z wydawnictwem i z nami, z
parafią. Dostajemy tygodniowo 90 egzemplarzy tego tygodnika. I nie zależnie od tego czy go sprzedamy czy nie musimy płacić, zgodnie z decyzją ks. Biskupa Ordynariusza. A w obecnej sytuacji bez waszej pomocy,
bez nabywania tego tygodnika, nie podołamy sami z tymi wydatkami. Za
zrozumienie i pomoc będziemy wam wdzięczni. Tak nas mało teraz przychodzi do kościoła, zakupmy więc ten tygodnik nie tylko dla siebie, ale i
dla innych naszych znajomych, sąsiadów.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Elżbieta Reluga, Andrzej Januszewski W ieczny odpoczynek...

