Modlitwa o zaprzestanie rozpowszechniania się epidemii.

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

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,

Wiadomości Paraﬁalne

aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować

VN

epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już
dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej
choroby, oraz pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny
zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się
opanować sytuację.

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.

i prowadź nas w miłości do Twojego Syna,

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

Jezusa. Amen.

(bez czw., sob. oraz uroczystości
i świąt - kościelnych i państwowych;
zaś w wakacje tylko po południu)

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni w tej sytuacji
ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski

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

W

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba
uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać
przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich
wdowy. Dwunastu, zwoławszy wszystkich
uczniów, powiedziało: «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu
mężów spośród siebie, cieszących się dobrą
sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy
to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa». Spodobały się te
słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego,
oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona,
Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.
Przedstawili ich apostołom, którzy, modląc
się, nałożyli na nich ręce. A słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów
w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra
Apostoła. Najmilsi: Przybliżając się do Pana,
który jest żywym kamieniem, odrzuconym
wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym
i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa
świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla
składania duchowych ofiar, miłych Bogu
przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera
się w Piśmie: «Oto kładę na Syjonie kamień
węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy
w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony».
Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych
zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który
odrzucili budowniczowie, stał się głowicą
węgła – i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia się. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do
czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jeste-
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ście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na
własność przeznaczonym, abyście ogłaszali
chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z
ciemności do przedziwnego swojego światła.
Oto słowo Boże.
EWANGELIA.
Słowa Ewangelii według Świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech
się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego
jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to
bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję
wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was
do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał
się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy,
dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i
prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca
inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście
Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale
teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do
Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to
nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus:
«Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze
Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi
także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż
nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w
Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które
wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To
Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje
tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu,
a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie
przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we
Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych
dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe
od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».. Oto słowo
Pańskie.

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 rodzin.
PONIEDZIAŁEK 11 Maja 2020
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 15.
7.00 + Wiktorię Piórkowską i zm. z
rodziny.
7.00 + Krystynę, Stefana Wysockich.
18.00 + Marka Cichockiego w 5 r. śm.
18.00 O łaski w rodzinie.
WTOREK 12 Maja 2020
7.00 + Jana w 62 r. śm., Zofię Tobolczyków, zm. z rodz. Tobolczyków, Starowiejskich, Józefę Kraska.
7.00 + Zofię, Stanisława Stasiorek, c.r.
Stasiorków.
7.00 + Helenę, Marcelego Trojanowskich, Jana, Walerię, Czesława Jaczyńskich, Leonarda Gmurczyka, Mariannę Kopka.
18.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 16.
18.00 + Kacpra Zagozdona (od pielgrzymów z parafii Zagłoba)
ŚRODA 13 Maja 2020
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 17.
7.00 + s. Judytę Tuńską, Zofię, Edwarda Kwiatkowskich.
7.00 + Adama, Stanisławę Wójkowskich.

18.00 NOWENNA DO MBNP
CZWARTEK 14 Maja 2020
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 18.
7.00 + Zofię Lisek, Bronisława, Janinę
Wywigacz.
7.00 Dziękczynno – błagalna z racji
imienin Justynki ( od mamy ).
18.00 + Kazimierę, Jana Rzemieniewskich.
PIĄTEK 15 Maja 2020
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 19.
7.00 + Zofię Jastrzębską i zm. z rodziny.
7.00 O Boże błog. dla s. Zofii.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla
Zofii w dniu imienin i dla wnuczki Zofii.
18.00 + Zofię, Władysława, Kazimierza, Andrzeja Januszewskich, Józefa,
Janinę, Włodzimierza Obtułowiczów.
SOBOTA 16 Maja 2020
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 20.
7.00 + Zofię, Piotra Kozów.
7.00 + Zofię, Jana Umińskich i zm. z
rodziny.
18.00 + Jerzego Kuleszę w 5 r. śm.
NIEDZIELA 17 Maja 2020
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 21.
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Zofię, Sylwestra, Mariana Godlewskich.
11.30 + Antoniego, Wandę Graczyków,
zm. z rodziny Graczyków.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 INTRONIZACJA.
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10 . V . 2020 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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.
W czwartek święto św. Macieja, Apostoła; a w sobotę Uroczystość św.
Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski i Metropolii
Warszawskiej.
W ciągu tygodnia kościół będzie otwarty od godz. 17.00, a spowiedź
będzie od godz. 17.30 w salce neokatechumenalnej przy kościele.
Również w niedziele jest tam spowiedź.
Powoli wznawiamy działalność kancelarii parafialnej. Od jutra ( tj.
poniedziałku ) kancelaria będzie działała jeszcze w nie pełnym wymiarze. Na razie będzie ona czynna tylko w poniedziałek i wtorek w godz.
10.00 – 12.00, a w środę tylko w godz. 16.00 – 17.30 ; by dać możliwość załatwienia różnych spraw. Proszę załatwiając sprawy pamiętać
o zasadach epidemicznych – zasady bezpieczeństwa – wchodzi tylko 1
osoba.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w tej sytuacji pamiętają o parafii, wpłacając ofiary na potrzeby parafii czy to na konto czy osobiście.
Za te gesty waszej życzliwości i dobroci bardzo 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: Janusz Karpiński, Bronisława Dziubińska, Bogdan Długoszewski W ieczny odpoczynek...

