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ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

NIELE 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 NIE-

BIESKIEGO, SZATANA I INNE 
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. 
AMEN. 
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Święty Janie Pawle II, człowieku wielkiej modli-
twy, 

Naucz nas się modlić i wciąż módl się za nami; 
Módl się za nami. 

Świadku nadziei, przyspórz nam wiary i ufności 
i ucz nadziei nawet wbrew nadziei. 

Papieżu miłości, naucz odpowiedzialności. 
Papieżu rodziny, patronuj prawdziwej miłości. 

Patronie rodziny, chroń ją przed rozpadem. 
Wychowawco młodych, wychowuj do wierności. 
Papieżu dialogu, bądź w sercu każdej poważnej 

rozmowy. 
Orędowniku prawdy, obnażaj mechanizmy fałszu 

i manipulacji. 
Papieżu wolności, broń nas przed anarchią. 
Apostole Jedności, ustrzeż od nienawiści 

i wrogości wobec siebie, 
od partykularyzmu i egoizmu. 
Obrońco godności człowieka, 

Broń  życia nienarodzonych i terminalnie cho-
rych. 

Pielgrzymie pokoju, odsłaniaj źródła konfliktów 
i wskazuj drogi pojednania. 

Sługo Miłosierdzia, spraw, abyśmy się stawali 
aktywnymi świadkami miłosierdzia, 

zwłaszcza wobec tych, którzy najpilniej go po-
trzebują. 

Święty Janie Pawle II, wyzwalaj w nas odwagę 
świętości 

I do świętości prowadź. Kieruj nas drogą Kościo-
ła, 

wraz z Matką Miłosierdzia, której bez reszty za-
wierzyłeś, 

prowadź przez drzwi wciąż otwierane przez Cie-
bie Chrystusowi. Amen  

Modlitwa do św. Jana Pawła II 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 

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

Wiadomości Parafialne 
XXVIII N���	��
� Z����                                           11 P���	������� 2020 �. 

PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich 
ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, 
ucztę z wybornych win, z najpożywniej-
szego mięsa, z najwyborniejszych win. 
Zedrze On na tej górze zasłonę, zapusz-
czoną na twarz wszystkich ludów, i ca-
łun, który okrywał wszystkie narody; raz 
na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan 
Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie 
hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo 
Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: 
Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, 
że nas wybawi; oto Pan, w którym złoży-
liśmy naszą ufność; cieszmy się i raduj-
my z Jego zbawienia! Albowiem ręka 
Pana spocznie na tej górze. Oto słowo 
Boże.  
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Filipian. Bracia: Umiem cier-
pieć biedę, umiem też korzystać z obfi-
tości. Do wszystkich w ogóle warunków 
jestem zaprawiony: i być sytym, i głód 
cierpieć, korzystać z obfitości i dozna-
wać niedostatku. Wszystko mogę w 
Tym, który mnie umacnia. W każdym 
razie dobrze uczyniliście, biorąc udział 
w moim ucisku. A Bóg mój według 
swego bogactwa zaspokoi wspaniale w 
Chrystusie Jezusie każdą waszą potrze-
bę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na 
wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Ma-
teusza. Jezus w przypowieściach mówił 

do arcykapłanów i starszych ludu: 
«Królestwo niebieskie podobne jest do 
króla, który wyprawił ucztę weselną 
swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, 
żeby zaproszonych zwołali na ucztę, 
lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze 
raz inne sługi z poleceniem: 
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygo-
towałem moją ucztę; woły i tuczne 
zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. 
Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekce-
ważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, 
drugi do swego kupiectwa, a inni po-
chwycili jego sługi i znieważywszy, po-
zabijali. Na to król uniósł się gniewem. 
Posłał swe wojska i kazał wytracić 
owych zabójców, a miasto ich spalić. 
Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta we-
selna wprawdzie jest gotowa, lecz za-
proszeni nie byli jej godni. Idźcie więc 
na rozstajne drogi i zaproście na ucztę 
wszystkich, których spotkacie”. Słudzy 
ci wyszli na drogi i sprowadzili wszyst-
kich, których napotkali: złych i dobrych. 
I sala weselna zapełniła się biesiadnika-
mi. Wszedł król, żeby się przypatrzyć 
biesiadnikom, i zauważył tam człowieka 
nieubranego w strój weselny. Rzekł do 
niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, 
nie mając stroju weselnego?” Lecz on 
oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: 
„Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go 
na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest 
powołanych, lecz mało wybranych». 
Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 11 Października 2020 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FATIM-
SKIEGO 
8.30 + Tomasza Sobczaka – greg. 14. 
10.00 + Genowefę w 17 r. śm., Jana Ko-
zińskich. 
11.30 + Wacława w 16 r. śm., Stefana, 
Marka, Włodzimierza Ziemińskich, Ma-
riana, Grzegorza, Marka Młynarczy-
ków. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Mieczysława, Stanisławę Po-
wierża, zm. z rodz. Twardowskich i Po-
wierżów. 
PONIEDZIAŁEK 12 Października 2020 
7.00 + Tomasza Sobczaka – greg. 15. 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
7.00 + Krystynę, Stefana Wysockich. 
18.00 + Michała Ziomek, Halinę Ziomek 
– Lech, C.R. Ziomków, Płochów, Wą-
sowskich, Fijołów. 
18.00 + Teresę Drewnowską w 1 r. śm. i 
zm. z rodziny Drewnowskich i Fidlerów. 
WTOREK 13 Października 2020 
7.00 + Tomasza Sobczaka – greg. 16. 
7.00 O Boże błog. i łaski dla Andrzeja z 
okazji urodzin z prośbą o opiekę Matki 
Bożej. 
7.00 O błog. Boże i zdrowie dla Teresy i 
Joanny. 
18.00 + Alinę Jankowską w 8 r. śm. i 
zm. z rodziny Zarzyckich. 
18.00 + Longinę, Ryszarda Łońskich 
oraz dziadków Łońskich i Sarnowskich i 
wujka Włodka. 
ŚRODA 14 Października 2020 
7.00 + Tomasza Sobczaka – greg. 17. 
7.00 + Edwarda, Iwonkę Krzyworzeka, 
Adama, Aleksandrę, Ryszarda Burek, 
Krystynę Drozdowską. 
7.00 + Jana, Martę Kowalik. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Bogdana Łepkowskiego w 2 r. 
śm. i zm. z rodziny. 

CZWARTEK 15 Października 2020 

7.00 + Tomasza Sobczaka – greg. 18. 

7.00 + Teresę Prasał. 
7.00 + Jadwigę, Tadeusza, Ryszarda i 
Bogdana Gromadka. 

18.00 + Jadwigę, Henryka Piotrowskich 
i zm. z rodz. Piotrowskich. 
PIĄTEK 16 Października 2020 
7.00 + Tomasza Sobczaka – greg. 19. 
7.00 + Adama Ostrowskiego i zm. z ro-
dziny. 
7.00 + Beatę w 18 r. śm., Jerzego Jędra-
sik, zm. z rodziny Parzuchowskich: Sta-
nisławę, Piotra i Czesława oraz zm. z 
rodziny Jędrasików i Ferenców. 
18.00 + Tadeusza Rockiego. 
18.00 + Kacpra Zagozdona w rocz. uro-
dzin. 
SOBOTA 17 Października 2020 
7.00 + Tomasza Sobczaka – greg. 20. 
7.00 + Henryka Kwiatkowskiego, C.R. 
Kwiatkowskich, Plewińskich. 
7.00 INTRONIZACJA. 
18.00 + Bronisławę, Mieczysława w 14 r. 
śm. Dziubińskich i zm. rodziców i braci. 
18.00 + Cezarego Wais. 
NIEDZIELA 18 Października 2020 
7.00 + Tomasza Sobczaka – greg. 21. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Danutę Tokarską w 10 r. śm., 
zm. z rodziny Sienklów, Wojtowiczów, 
Drączkowskich, Tokarskich. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Władysławę, Józefa, Tadeusza 
Bentyn, Genowefę, Józefa, Stefana Szul-
skich, Łucję, Mieczysława, Sławomira 
Kęsickich. 

11.  Października  .  2020  -  OGŁOSZENIA  DUSZPASTER-

SKIE 

1. Obchodzimy dziś Dzień Papieski. Jednym z elementów tego dnia 

jest zbiórka ofiar na stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzą-

cej z niezbyt zamożnych rodzin. Przy wyjściu z kościoła są te 

ofiary zbierane do puszek. 

2. Od jutra przyjmujemy już na wypominki roczne, jednorazowe 

oraz listopadową Msze św. zbiorową. 

3. Za tydzień ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na misje. 

4. Przyjmujemy już zapisy intencji mszalnych na 2021 rok. Zapra-

szamy. 

5. W sobotę będzie spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci 

szkolnych o godz. 10.00. Zapraszamy do miłej zabawy i modli-

twy. 

6. W sobotę o godz. 9.00 zbiórka dla ministrantów. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy 

wyjściu z kościoła bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz diece-

zjalny tygodnik „Idziemy”. Dziękujemy wam bardzo za waszą 

postawę i pomoc w jego nabywaniu. Prosimy was, czyńcie to na-

dal. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Zofia Kordziak, Krzysztof Ostrowski, ks. Tadeusz Armijak, 
Irena Sierociuk W ieczny odpoczynek... 


