Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana.

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

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i
Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do
szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo
Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim
Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci
cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się
Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Wiadomości Paraﬁalne

Świadomi naszych win i zniewag zadanych
Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze
grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą
skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy
zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty
Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze
życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie,
króluj w każdym narodzie, na większą chwałę
Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i
świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo
prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i
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

EWANGELIA.

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
Tak mówi Pan Bóg: «Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi
pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc,
dokąd się rozproszyły w dni ciemne i
mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja
sam będę je układał na legowisku» – mówi
Pan Bóg. «Zagubioną odszukam, zabłąkaną
sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę,
chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie». Do was zaś,
owce moje, tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły».
Oto słowo Boże.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale,
a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na
swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się
przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce
od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po
swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do
tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni
u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane dla was od założenia świata! Bo
byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście
Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do
Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie,
kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy
Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić?
Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy
Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę,
powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie
uczyniliście”. Wtedy odezwie się i do tych po
lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci,
w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego
aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi
jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko,
czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci
na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia
wiecznego». Oto słowo Pańskie.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ
bowiem przez człowieka przyszła śmierć,
przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają,
tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności:
Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.
Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką
Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy». Jako
ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A
gdy już wszystko zostanie Mu poddane,
wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu,
który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był
wszystkim we wszystkich. Oto słowo Boże.

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
PONIEDZIAŁEK 23 Listopada 2020
7.00 + Sławomira Jankowiaka greg. 8
7.00 + Zofię Frączak w 6 r. śm. i zm. z
rodziny Frączak, Rytel i Wojdów.
7.00 + Adelę Stasiak, Teresę Prasał.
18.00 WYPOMINKI
WTOREK 24 Listopada 2020
7.00 + Sławomira Jankowiaka greg.
9.
7.00 + Wiktorię, Jerzego Siedziewskich.
7.00 + Maksymiliana Krawczaka pp.
18.00 WYPOMINKI
ŚRODA 25 Listopada 2020
7.00 + Sławomira Jankowiaka greg.
10.
7.00 + Jarosława Pieczkę.
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski
dla Moniki i Łukasza z racji urodzin i
dla pozostałych członków rodziny
18.00 WYPOMINKI
CZWARTEK 26 Listopada 2020
7.00 + Sławomira Jankowiaka greg.

11
7.00 + Wiktorię, Zbigniewa, Juliannę,
Józefa Szcześniaków, Benignę, Benedykta Ruszczak, Ewę Nadulską.
7.00 + Stanisława Prokopa.
18.00 WYPOMINKI
PIĄTEK 27 Listopada 2020
7.00 + Sławomira Jankowiaka greg.
12.
7.00 + Janinę, Stefana, Jerzego Witkowskich.
7.00 + Krystynę Abramowicz w 1 r.
śm.
18.00 WYPOMINKI
SOBOTA 28 Listopada 2020
7.00 + Sławomira Jankowiaka greg.
13.
7.00 + Zdzisława Godlewskiego, Witolda Mojek.
7.00 + Stanisława Szczepańskiego w 8
r. śm.
18.00 WYPOMINKI
NIEDZIELA 29 Listopada 2020
7.00 + Halinę, Tadeusza, Adama, Sylwestra Biegaj.
7.00 + Sławomira Jankowiaka greg.
14.
8.30 + Stanisława i Franciszka Wąsiewskich i zm. z rodziny.
10.00 O Boże błog. i potrzebne łaski
dla ks. proboszcza Andrzej.
11.30 + Andrzeja Malinowskiego, Józefę, Stefana Dąbrowskich.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 WYPOMINKI
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22. Listopada . 2020 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś 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 dniu dzisiejszym można zyskać odpust zupełny, spełniając warunki te same co zawsze.
Można już nabywać opłatki wigilijne u p. Organisty.
W dniu 30 listopada przypada święto św. Andrzeja Apostoła – w tym dniu
swoje imieniny obchodzą nasi księża: ks. Proboszcz i ks. Andrzej. Msza św.
w intencji ks. Proboszcza będzie za tydzień 29 listopada w Niedzielę o godz.
10.00, zaś ks. Andrzeja w poniedziałek o godz. 6.30.
Za tydzień I Niedzielą Adwentu rozpoczniemy nowy rok liturgiczny. W Adwencie w dni powszednie o godz. 6.30 będzie odprawiana Msza św. ku czci
Matki Bożej – Roraty. Już dziś zapraszamy do wspólnego adwentowego czuwania.
W dniach 6, 7, 8 grudnia ( Niedziela, Poniedziałek, Wtorek ) będziemy przeżywać dni corocznej Adoracji Najświętszego Sakramentu – 40 godzinne nabożeństwo. Zwykle to nabożeństwo połączone było z Rekolekcjami Adwentowymi. W tym roku ze względu na sytuację Rekolekcje nie mogą się odbyć.
Dlatego w te dni ( 6, 7, 8 ) będzie wystawiony Najświętszy sakrament przez
cały dzień. Kościół będzie otwarty cały czas, będzie czas na Adorację, prywatną modlitwę, czas na prywatne przeżywanie w ciszy tego czasu, rozważania, oraz będzie też okazja do spowiedzi. Tak bardzo troszczymy się o zdrowie – i dobrze, ale proszę przychodźmy do kościoła, przyjmujmy Sakramenty, pamiętajmy o spowiedzi – byśmy w tym wszystkim nie zapomnieli o własnej duszy. Dbamy o ciało, zadbajmy i o duszę, byśmy jej nie zatracili na
wieki.
Wszystkich, którym zależy na dobru dzieci i młodzieży, proszę o modlitwę
za nich, o wytrwanie w wierze, nadziei i miłości, dla tych którzy przeżywają
kryzys wiary, bądź ją utracili o łaskę powrotu do Boga.
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: Danuta Kelm, Jadwiga Świderska, Stefan Więcławski, Aurelia
Dziedzic W ieczny odpoczynek...

