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

Modlitwa dziękczynna za łaskę chrztu.

Boże w Trójcy Jedyny, dziękuję Ci za
to, że już w dzieciństwie obdarzyłeś
mnie łaską chrztu świętego. Wyrwałeś
mnie z mocy ciemności i przeniosłeś
do Królestwa umiłowanego Syna Twojego, udzieliłeś mi łaski uświęcającej i
uczyniłeś mnie swoim dzieckiem. Wierzę we wszystko, co święty Kościół
katolicki podaje do wierzenia.
Wyrzekam się szatana i wszystkich jego spraw, a oddaję się na nowo Zbawicielowi mojemu, Jezusowi Chrystusowi, aby wolę Jego wiernie wypełniać.
Postanawiam mocno, zachowywać
przykazania Twoje i Twojego Kościoła. Spraw Panie, abym tak na co dzień
pamiętał o tym, że przez chrzest
wszczepiony zostałem w Twoje Mistyczne Ciało i dostąpiłem udziału w
Twoim królewskim kapłaństwie, aby
przez wszystkie uczynki składać duchowe ofiary i po całej ziemi dawać
świadectwo Prawdzie. Spraw Boże,
abym wiernie Ci służył i z każdym
dniem postępował w dobrym. 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
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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;
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7.00; 18.00
Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt.: 10-12
16-17:30
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i świąt - kościelnych i państwowych;
zaś w wakacje tylko po południu)
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PIERWSZE CZYTANIE. Czytanie z Księgi
proroka Izajasza. Tak mówi Pan: «Wszyscy
spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie,
choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez
płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie
pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą
pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie
Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza
wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie
uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie
mnie, a dusza wasza żyć będzie. zawrę z
wami wieczyste przymierze; niezawodne są
łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go
świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i
rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają,
przybiegną do ciebie ze względu na Pana,
twojego Boga, przez wzgląd na Świętego
Izraela, bo on ci dodał chwały. Szukajcie
Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie
Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny
porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a
Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego,
gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli
moje nie są myślami waszymi ani wasze
drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak
niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje –
nad waszymi drogami i myśli moje – nad
myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego,
tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie
wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw
nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni
pomyślnie swego posłannictwa». Oto słowo
Boże.
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DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana
Apostoła. Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że
Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i
każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje
również tego, kto życie od Niego otrzymał.
Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego
przykazania, albowiem miłość względem
Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a
przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko
bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża
świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest
tym, który przyszedł przez wodę i krew, i
ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i
we krwi. Duch daje świadectwo, bo duch
jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo:
duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się
łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi –
to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o
swoim Synu. Oto słowo Boże.
EWANGELIA.

Słowa Ewangelii według Świętego Marka.
Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk
u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą,
On zaś chrzcić was będzie duchem Świętym». W owym czasie przyszedł Jezus z
Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest
w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak
gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba
odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem
umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».
Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 10 Stycznia 2021
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
7.00 + Maksymiliana Krawczaka – greg.
10.
8.30 + Janusza Młodawskiego i zm. rodziców z obu stron.
10.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog.
dla Marii i Kazimierza Nowaczek w 45
r. ślubu.
11.30 + Stefana Skowyrskiego – greg. 10.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Zenona Stachurskiego – greg.
10.
PONIEDZIAŁEK 11 Stycznia 2021
7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 11.
7.00 + Krystynę, Stefana Wysockich.
7.00 + Jana, Irenę Henglewicz, Stefana,
Halinę Kania.
18.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 11.
18.00 + Maksymiliana Krawczaka –
greg. 11.
WTOREK 12 Stycznia 2021
7.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 12.
7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 12.
7.00 + Bronisławę, Kazimierza Bekalskich, Antoniego Padło w 4 r. śm.
18.00 O Boże błog. i łaski dla Aleksandry i Eweliny Jacak.
18.00 + Maksymiliana Krawczaka –
greg. 12.
ŚRODA 13 Stycznia 2021
7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 13.
7.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 13.
7.00 + Wiesławę Hernik pp.
18.00 NOWENNA DO NMP
18.00 + Maksymiliana Krawczaka –
greg. 13.

CZWARTEK 14 Stycznia 2021
7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 14.
7.00 + Józefa Piórkowskiego i zm. z rodziny.
7.00 + Edwarda Szpakiewicza w 3 r. śm.
7.00 + Maksymiliana Krawczaka – greg.
14.
18.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 14.
PIĄTEK 15 Stycznia 2021
7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 15.
7.00 + Honoratę, Józefa Bereżańskich i
ich zm. rodziców i dzieci.
7.00 Dziękczynna z prośbą o opiekę Maryi i Boże błog. dla Kaliny Safaryn z
okazji 69 urodzin.
18.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 15.
18.00 + Maksymiliana Krawczaka –
greg. 15.
SOBOTA 16 Stycznia 2021
7.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 16.
7.00 + Mariana Bułkę ( od koleżanek i
kolegów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju ).
7.00 + Rafała Niedźwiedzia.
18.00 + Zenona Stachurskiego – greg.
16.
18.00 + Maksymiliana Krawczaka –
greg. 16.
NIEDZIELA 17 Stycznia 2021
7.00 + Zenona Stachurskiego – greg. 17.
7.00 + Maksymiliana Krawczaka – greg.
17.
8.30 WYPOMINKI ROCZNE.
10.00 INTRONIZACJA - Intencja wynagradzająca Panu Jezusowi i Matce Bożej
za grzechy popełnione w naszej Ojczyźnie i w całym świecie.
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Stefana Skowyrskiego – greg. 17.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego kończy
okres Narodzenia Pańskiego.
2. Siostry składają serdeczne podziękowania za
ofiary złożone przy nabywaniu kredy i kadzidła, oraz za ofiary złożone indywidualnie.
Ofiary zostaną przeznaczone na utrzymanie
domu sióstr oraz remont.
3. 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: Maria Deczkowska, Jadwiga Surowiak, Urszula Ligęza W ieczny odpoczynek...

