Modlitwa do Matki Bożej Ostrobramskiej.

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

Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami
w Ostrobramskim Obrazie. Upadamy na
kolana przed Twym świętym Wizerunkiem.
Błagamy Cię pokornie - zapal serca nasze
miłością i udziel nam łaski wytrwania w
służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa
Chrystusa. Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła całą naszą diecezję, jej duszpasterzy, osoby konsekrowane i
wszystkich wiernych. Uproś nam u Twego
Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas
jedność i wiara dla dobra całego Ko-ścioła,
abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości ofiarnie pracowali w winnicy Kościoła
Świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich. Otwierasz przed nami Najmiłosierniejsza Matko szeroko swe ramiona
i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy
się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko
to, co jest nam po-trzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednic-twem,
abyśmy strzegli czystości i niewinności,
wiernie i wy-trwale pielęgnowali dziecięcą
miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni,
kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości
wiecznej. Amen.
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PIERWSZE CZYTANIE

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

Czytanie z Księgi Przysłów. Niewiastę
dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale
dobrze przez wszystkie dni jego życia. O
wełnę i len się stara, pracuje starannie rękami. Swe ręce wyciąga po kądziel, jej palce
chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Uznajcie
owoce jej rąk, niech w bramie sławią jej
czyny. Oto słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Nie potrzeba
wam, bracia, pisać o czasach i chwilach,
sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień
Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i
bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście
w ciemnościach, aby ów dzień miał was
zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami
dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Oto słowo Boże.

EWANGELIA.
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest z
królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż,
przywołał swoje sługi i przekazał im swój
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według
jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który
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otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w
obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten,
który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze
swego pana. Po dłuższym czasie powrócił
pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć
talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł:
„Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto
drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu
pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś
wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma
cię postawię: wejdź do radości twego pana!”
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa
talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa
talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”.
Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad
wieloma cię postawię: wejdź do radości
twego pana!” Przyszedł i ten, który otrzymał
jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że
jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam,
gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie
rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i
ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo
zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie
nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje
pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność.
Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie
temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu
bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma,
zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności!
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”». Oto
słowo Pańskie.

NIEDZIELA 15 Listopada 2020
7.00 + Krystynę, Władysława, Helenę
Mazurek, Witolda Malarowskiego
oraz Barbarę Kotkowską.
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Matyldę, Stanisława Baumanów.
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 WYPOMINKI
PONIEDZIAŁEK 16 Listopada 2020
7.00 + Sławomira Jankowiaka greg. 1
7.00 + Anielę Mazurek i zm. z rodziny.
7.00 + Ks. Tadeusza Armijaka ( od
rodziny Myssura z Konina )
18.00 WYPOMINKI
WTOREK 17 Listopada 2020
7.00 Wynagradzająca Chrystusowi
Królowi za wszelkie grzechy popełnione w naszych rodzinach, w Polsce i
na całym świecie.
7.00 + Sławomira Jankowiaka greg.
2.
7.00 + Katarzynę, Jana Sobieskich i
zm. z rodziny.
18.00 WYPOMINKI
ŚRODA 18 Listopada 2020
7.00 + Sławomira Jankowiaka greg.
3.
7.00 + O zbawienie wieczne chrzestnych Teresy i Joanny.
7.00 + Elżbietę Hunka.
18.00 WYPOMINKI

CZWARTEK 19 Listopada 2020
7.00 + Sławomira Jankowiaka greg. 4
7.00 + Bronisławę Dziaczuk, Mariannę Bułka, Danutę Stodolną.
7.00 + Elżbietę Piaskowską.
18.00 WYPOMINKI
PIĄTEK 20 Listopada 2020
7.00 + Sławomira Jankowiaka greg.
5.
7.00 + Feliksa Szpygiel.
7.00 + Zdzisława, Janinę, Juliana
Liwskich i Kazimierę Kobuszewską.
18.00 WYPOMINKI
SOBOTA 21 Listopada 2020
7.00 + Sławomira Jankowiaka greg.
6.
7.00 + Rajmundę Smolińską.
7.00 + Krystynę, Wacława Kowal,
Cezarego Stasiczak.
18.00 WYPOMINKI
NIEDZIELA 22 Listopada 2020
7.00 + Sławomira Jankowiaka greg.
7.
8.30 + Bronisławę, Aleksandra, Tadeusza, Stanisława Dębskich.
10.00 + Apolonię w 10 r. śm., Aleksandra Hołyńskich, Mariana Urbaniaka.
11.30 + Zbigniewa Zakrzewskiego w
5 r. śm.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 WYPOMINKI
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15. Listopada . 2020 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Przeżywamy dziś III Niedzielę miesiąca, w godz.
19.00 – 21.00 zapraszamy na adorację Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Ofiary zbierane
dziś na tacę przeznaczone są na Seminarium Duchowne.
Od dziś p. Organista rozpoczyna rozprowadzanie
opłatków, są one już poświęcone. Zapraszamy do ich
nabywania.
Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o godz.13.00 będzie wystawienie Najśw. Sakramentu – odmówimy litanię i Akt poświęcenia się Najśw. Sercu Pana Jezusa. Za odmówienie tego aktu w tym dniu można zyskać odpust
zupełny, spełniając warunki te same co zawsze.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją
można przy wyjściu z kościoła bądź w zakrystii. Jest
do nabycia nasz diecezjalny tygodnik „Idziemy”.
Dziękujemy wam bardzo za waszą postawę i pomoc
w jego nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to nadal.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Euzebia Affek, Rozalia Kaczorowska, Mariusz Nerć, Mieczysław Idźkowski W ieczny odpoczynek...

