Modlitwa do Jezusa w Najświętszym Sakramencie

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

Mój Panie Jezu Chryste, który przez miłość, którą masz wobec
ludzi, pozostajesz z nami w dzień i w nocy w tym Sakramencie, pełny miłosierdzia i miłości, oczekując, zapraszając i
przyjmując wszystkich, którzy przyjeżdżają do Ciebie, wierzę,
że jesteś Obecnych w Sakramencie Ołtarza.
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Z przepaści mojej nicości uwielbiam Ciebie . Dziękuję Ci za
wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś, a zwłaszcza, że
dałeś mi siebie w tym Sakramencie, że dałeś mi Twoją Najświętszą Matkę za adwokata i Tą, która mnie do tego kościoła
zawołała żeby Cię tu odwiedzić.
Oddaję hołd Twojemu najmilszemu Sercu za te trzy rzeczy:
najpierw dziękuję za ten wielki dar; po drugie, chcę wynagrodzić Ci za wszystkie zniewagi, które otrzymujesz w tym Sakramencie od wszystkich wrogów; po trzecie zamierzam przez
tę wizytę, pragnę Cię uwielbiać za te wszystkie miejsca na
ziemi, w których jesteś obecny w tym Sakramencie i w których jesteś najmniej zaszczycony i najbardziej opuszczony.
Mój Jezu, Kocham Cię z całego serca. Przepraszam za to, że
wiele razy obraziłem Twoją nieskończoną miłość. Z pomocą
Twojej łaski, z Tobą nigdy więcej nie obrażę; I w tym momencie będąc z tego powodu tak nieszczęśliwy cały mój byt oddaję Tobie.
Daję Wam całą moją wolę, wszystkie moje uczucia, pragnienia i wszystko, co mam. Od tego dnia czyń to, co ze mną i ze
wszystkim, co należy do mnie to co chcesz.
Proszę i pragnę tylko Twojej świętej miłości, daru ostatecznej
wytrwałości i doskonałego spełnienia Twojej woli. Polecam
Ci dusze w czyśćcu, zwłaszcza te, które były najbardziej oddane Najświętszemu Sakramentowi i Najświętszej Maryi Pannie; również polecam Tobie wszystkich biednych grzeszników.
Wreszcie, mój drogi Zbawicielu, łączę wszystkie moje uczucia
z Twoim Najmilszym Sercem; a tym samym zjednoczony z
Tobą, ofiarowuję ich Wiecznemu Ojcu, i błagam Go, w Twoje imię, aby to wołanie usłyszał i odpowiedział na nie. Amen.
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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
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Z

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Wyjścia. Po przybyciu
na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz
na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę
do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i
powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz, jeśli pilnie
słuchać będziecie głosu mego i strzec
mojego przymierza, będziecie szczególną
moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia.
Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym». Oto słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia: Chrystus
umarł za nas, jako za grzeszników, w
oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy
bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko
z największą trudnością. Chociaż może
jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś
okazuje nam swoją miłość właśnie przez
to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej
więc będziemy przez Niego zachowani
od karzącego gniewu, gdy teraz przez
krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni.
Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi,
zostaliśmy pojednani z Bogiem przez
śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc
już pojednanymi, dostąpimy zbawienia
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przez Jego życie. I nie tylko to – ale i
chlubić się możemy w Bogu przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa, przez którego
teraz uzyskaliśmy pojednanie. Oto słowo
Boże.
EWANGELIA.
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się
nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak
owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł
do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało. Proście
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników
na swoje żniwo». Wtedy przywołał do
siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi,
aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona
dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej,
potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego
Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik
Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,
Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten,
który Go zdradził. Tych to Dwunastu
wysłał Jezus i dał im takie wskazania:
«Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do
żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie
raczej do owiec, które poginęły z domu
Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest
królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe
duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie». Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 14 Czerwca 2020
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO.
8.30 + Halinę, Tadeusza, Adama, Sylwestra, Mirosława Biegaj.
10.00 + Henrykę, Kazimierza Orzeszyna.
11.30 + Wiesława Bartosiewicza i zm. z
rodziny.
13.00 ZA PARAFIAN.
18.00 + Praksedę Kurzyńską i zm. z
rodziny Kurzyńskich.
PONIEDZIAŁEK 15 Czerwca 2020
7.00 + Jolantę Piórkowską i zm. z rodziny.
7.00 + Janinę Jankowiak.
7.00 + Krzysztofa Banasiuka.
18.00 Dziękczynna w 10 r. ślubu Marty
i Kamila z prośbą o Boże błog. i łaski
dla nich samych oraz ich córek Oliwki i
Majki.
18.00 + Tadeusza ( 27r. ), Adelę, Hieronima Bieńkowskich i zm. z obu stron.
WTOREK 16 Czerwca 2020
7.00 + Krystynę Drewnowską.
7.00 + Jana Lewandowskiego.
7.00 + Annę Morka pp.
18.00 + Pawła Gromadkę w 2 r. śm.
18.00 Dziękczynna w 19 r. święceń kapłańskich naszego ks. Andrzeja z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski w dalszej posłudze kapłańskiej ( od wspólnoty parafialnej ).
ŚRODA 17 Czerwca 2020
7.00 + Bogdana Przybysza.
7.00 + Zenobię, Kazimierza, Wiesława
Traczów.
7.00 + Wiesławę Budzyńską pp.
18.00 NOWENNA DO MBNP
18.00 INTRONIZACJA.
CZWARTEK 18 Czerwca 2020
7.00 + Marka Rytel w 11 r. śm. i zm. z

rodziny.
7.00 + Adama Rybarskiego, Zofię, Stefana Łukomskich, Józefa, Mariannę
Ciszek.
7.00 + Marka Cichockiego.
18.00 + Jerzego Balcewicza w 12 r. śm.
PIĄTEK 19 Czerwca 2020
7.00 + Janinę Zdańską w pół roku po
śmierci.
7.00 ZA PARAFIAN
7.00 + Krzysztofa ( 20 r. ), Reginę, Ignacego, Zofię Zielińskich.
18.00 + Eugeniusza Krysztofiaka, Mariannę, Jana Grzelak.
18.00 + Bartłomieja, Czesławę, Henryka Trejber, Kazimierza Marczewskiego
i zm. z rodziny.
SOBOTA 20 Czerwca 2020
7.00 + Janinę Własiuk.
7.00 + Alinę, Feliksa Kiliś, Stanisławę,
Józefa Szpakiewicz.
7.00 + Małgorzatę, Weronikę, Antoniego, Jana, Alicję, Zenona, Marka Michałowskich, Bolesławę, Jana, Zenona Giżyńskich.
18.00 + Zofię, Romualda, Antoniego
Gmurzyńskich, Kazimierza Baranowskiego.
18.00 + Sławomira Bułkę w 11 r. św.,
zm. rodziców i dziadków, oraz Zdzisława Turczyńskiego.
NIEDZIELA 21 Czerwca 2020
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog.,
łaski i opiekę Matki Bożej dla Alicji z
okazji imienin i urodzin.
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 +
11.30 W INTENCJI NIEPAŁNOSPRAWNYCH
13.00 60 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ X.
PRAŁATA TADEUSZA ARMIJAKA
18.00 + Władysławę Szpytma, Jana,
Władysława Wilczyńskich.
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14 . VI . 2020 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała – błogosławieństwo wianków.
W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze św. o godz.
7.00 i 18.00. Podczas nabożeństwa czerwcowego odmówimy akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu. Za publiczne odmówienie go w tym dniu można zyskać odpust zupełny. Jest to dzień modlitw o świętość kapłanów. W
piątek z racji uroczystości nie obowiązuje post.
W sobotę przypada wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.
W niedzielę 21 czerwca będziemy się modlić w intencji kierowców, a po
Mszach św. będzie poświęcenie pojazdów. Zapraszamy.
Informujemy, że wraz z końcem roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji
zmienia się porządek Mszy św. niedzielnych. Począwszy od 28 czerwca
nie będzie Mszy św. o godz. 13.00 aż do końca sierpnia, ulegną też zmianie godziny pracy kancelarii parafialnej.
Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna w poniedziałek, wtorek, środę i
piątek od godz. 10.00 do 12.00 oraz w poniedziałek i środę od godz. 16.00
do 17.30.
W przyszłą niedzielę o godz. 13.00 będzie odprawiona Msza św. w 60
rocznicę święceń kapłańskich, naszego parafianina Ks. Prałata Tadeusza
Armijaka. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i dziękczynienia Bogu.
Również w przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na stypendia
naukowe dla księży studiujących za granica.
Zapraszamy wszystkich kandydatów, ministrantów i lektorów na zbiórkę w
sobotę ( 20 czerwca ) o godz. 9.00.
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.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Anna Morka, Wiesława Budzyńska W ieczny odpoczynek...

