Modlitwy św. Jana Pawła II o powołania.

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

O Jezu, Boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby
ich uczynić rybkami dusz, pociągnij ku sobie gorące
i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi
sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego dobra ustawi-cznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę.

Wiadomości Paraﬁalne

Ty, o Pa-nie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami,
otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat,
w któ-rym wznosi się niema prośba tak wielu braci
o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by – odpowiadając na Twoje wołanie – przedłużali, tu na ziemi, Twoja
misje, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli
solą ziemi i światłością świata. Amen.
********************************************
Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością! Synu Boży,
posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów
i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie,
za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej:
spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! Modlimy się
do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli
“tak”
na Twoje powołanie
do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji.
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia
i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty,
nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa!
Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali
w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,
którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich
ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz
z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski
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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)
KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu
Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: «Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa,
którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i
Panem, i Mesjaszem». Gdy to usłyszeli,
przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy
czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z
was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,
a otrzymacie w darze Ducha Świętego.
Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko,
a których Pan, Bóg nasz, powoła». W
wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród
tego przewrotnego pokolenia!» Ci więc,
którzy przyjęli jego naukę, zostali
ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia
około trzech tysięcy dusz. Oto słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego
Piotra Apostoła. Najdrożsi: To się Bogu
podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie
cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście
szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie
popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał
się na Tego, który sądzi sprawiedliwie.
On sam w swoim ciele poniósł nasze
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grzechy na drzewo, abyśmy przestali być
uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran zostaliście
uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak
owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych. Oto słowo Boże.
EWANGELIA.
Słowa Ewangelii według Świętego Jana.
Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną
drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem.
Kto jednak wchodzi przez bramę, jest
pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on
swoje owce po imieniu i wyprowadza je.
A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na
ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni
nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy
przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja
jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze
Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i
niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce
miały życie, i miały je w obfitości». Oto
słowo Pańskie.

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.
PONIEDZIAŁEK 4 Maja 2020
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 8.
7.00 + Stanisława Wiśniewskiego z racji
imienin.
7.00 + Władysława Błaszczaka i całą rodzinę Sosińskich.
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i
zdrowie dla Jacka Wiechowicza w 30 r.
urodzin.
18.00 Dziękczynna z prośbą o potrzebne
łaski i Boże błog. dla Jadwigi w 70 r. urodzin.
WTOREK 5 Maja 2020
7.00 + Waldemara Bułkę.
7.00 + Mariannę, Edwarda, Ludwika,
Leona, Wiktora, Krystynę Getlerów oraz
Stanisława, Janinę, Kazimierza, Piotra i
Jasia Ogórków.
7.00 + Adelę Stasiak w 11 r. śm.
18.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 9.
18.00 + Czesława w 9 r. śm., Leokadię,
Jana Piekutów.
ŚRODA 6 Maja 2020
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 10.
7.00 + Krzysztofa Franiewskiego w 22 r.
śm.
7.00 + Alicję Dziadura pp.
18.00 NOWENNA DO MBNP
Janusza Karpińskiego pp.

CZWARTEK 7 Maja 2020
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 11.
7.00 + Stanisława Śmietańskiego.
7.00 + Janinę Pujer pp.
18.00 + Wiesławę Kutrowską w 9 r. śm.
PIĄTEK 8 Maja 2020
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 12.
7.00 + Stanisława Prokopa.
7.00 + Stanisława, Natalię, Adama Stefanię Tomaszewskich.
18.00 O zdrowie i błogosławieństwo dla
rodziny Iwaniuk i Stanisława Tokarskiego.
18.00 + Stanisławę, Stanisława, Halinę,
Juliana Drewnowskich, Genowefę, Stanisława Sosińskich.
SOBOTA 9 Maja 2020
7.00 O potrzebne łaski i Boże błog. w
rocznicę urodzin dla Krzysztofa.
7.00 + Kazimierę, Franciszka Kaszyńskich.
7.00 + Zofię, Michała Jabłońskich, Irenę,
Jana Stępniewskich, dziadków z obojga
stron, Halinę Kobla, Henryka Stępniewskiego.
18.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 13.
18.00 + Stefana Biernackiego w 1 r. śm.
NIEDZIELA 10 Maja 2020
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 + Iwonę Mańkowską – Greg. 14.
10.00 + Wiesława Cyrycha, Stanisławę,
Grzegorza Lewandowskich, zm. z rodz.
Cyrych i Lewandowskich.
11.30 + Jana Zielińskiego.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Annę, Stefana Obrębskich oraz
zm. z obu stron.

1.

2.
3.

4.

5.

3 . V . 2020 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Przeżywamy miesiąc maj, poświęcony czci Matki Bożej. Nabożeństwa majowe w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie po wieczornej Mszy św., a w niedziele o godz. 17.15.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy, ale prosimy też pamiętać o
zasadach panujących, związanych z epidemią.
Jutro przypada wspomnienie św. Floriana, patrona naszej Diecezji.
W piątek przypada Uroczystość św. Stanisława, bpa i męczennika, Głównego Patrona Polski. Msze św. w tym dniu o godz. 7.00
i 18.00. W tym dniu ( piątek ) z racji uroczystości można spożywać pokarmy mięsne.
Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy w tej sytuacji pamiętają o parafii, wpłacając ofiary na potrzeby naszej wspólnoty
parafialnej – czy to na konto parafialne, czy też przynosząc je
osobiście. Za te gesty waszej życzliwości i dobroci bardzo wam
dziękujemy.
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: Alicja Dziadura, Witold Lubowiecki, Janina Pujer W ieczny
odpoczynek...

