Modlitwa do św. Łukasza

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

Święty Łukaszu,
zanim stałeś się uczniem Chrystusa
i autorem Jego Ewangelii, byłeś lekarzem.
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Miej w opiece całą służbę zdrowia i
wypraszaj u dobrego Boga
błogosławieństwo, pomoc i opiekę dla
lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich tych,
których powołałeś do służby leczenia
chorych i zapobiegania chorobom i bólowi
oraz towarzyszenia ludziom w trudnym
doświadczeniu choroby i cierpienia.
Niech dobry Bóg obdarza wszystkich
pracowników służby zdrowia tymi łaskami,
których najbardziej potrzebują, aby
podejmowali dobre decyzje,
byli współczujący i delikatni, rozważni,
życzliwi i wyrozumiali,
aby opiekowali się chorymi z poświęceniem
i miłością,
dostrzegając w każdym z nich cierpiącego
Chrystusa.
Spraw, aby swoją troskliwością i
serdecznością
budzili w chorych nadzieję powrotu do
zdrowia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. 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.: 16-17:30
(bez czw., sob. oraz uroczystości
i świąt - kościelnych i państwowych;)

KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy,
ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży,
a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy
światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu,
ich nieprawości On sam dźwigać będzie. Oto słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Mając arcykapłana wielkiego, który
przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna
Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu
wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć
naszym słabościom, lecz poddanego
próbie pod każdym względem podobnie
jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski,
abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli
łaskę pomocy w stosownej chwili. Oto
słowo Boże.

EWANGELIA.
Słowa Ewangelii według Świętego
Marka.
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza,
podeszli do Jezusa i rzekli:
«Nauczycielu, pragniemy, żebyś
nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie,
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żebym wam uczynił?» Rzekli Mu:
«Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi
po lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy
możecie pić kielich, który Ja mam
pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja
mam być ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus
rzekł do nich: «Kielich, który Ja
mam pić, wprawdzie pić będziecie; i
chrzest, który Ja mam przyjąć, wy
również przyjmiecie. Nie do Mnie
jednak należy dać miejsce po mojej
stronie prawej lub lewej, ale dostanie
się ono tym, dla których zostało
przygotowane». Gdy usłyszało to
dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus
przywołał ich do siebie i rzekł do
nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą
za władców narodów, uciskają je, a
ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami.
Lecz kto by między wami chciał się
stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn
Człowieczy nie przyszedł, aby mu
służono, lecz żeby służyć i dać swoje
życie jako okup za wielu». Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 17 Października 2021
7.00 + Joannę Siudej – greg. 17.
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 Dziękczynna w 45 r. ślubu Jadwigi i Tadeusza z prośbą o Boże błog. i
potrzebne łaski dla jubilatów, dla ich
dzieci oraz wnuczków.
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 Intencja wynagradzająca Najświetszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy osobiste i społeczne, za obelgi rzucane na
stan kapłański i brak modlitwy za kapłanów.
PONIEDZIAŁEK 18 Października
2021
7.00 + Joannę Siudej – greg. 18.
7.00 + Józefa Niegodzisz pp.
7.00 + Adama Ostrowskiego i zm. z
rodziny.
18.00 + Urszulę Bakun.
18.00 + Stefana, Genowefę, Józefa, Remigiusza Szulskich, Władysławę, Józefa, Tadeusza Bentyn i zm. z rodziny
Kęsickich.
WTOREK 19 Października 2021
7.00 + Joannę Siudej – greg. 19.
7.00 + Jana Malanowskiego.
7.00 + Józefę Affek i zm. z rodziny.
18.00 + Andrzeja w 14 r. śm., Genowefę, Mieczysława Burzyńskich.
18.00 + Irenę, Henryka i Edwarda Witkowskich.
ŚRODA 20 Października 2021
7.00 + Joannę Siudej – greg. 20.
7.00 + Jana Malanowskiego ( od wspólnoty Neokatechumenalnej )
7.00 + Mirosława Ryszarda Ostrowskiego pp.
18.00 NOWENNA DO MNP
18.00 +

CZWARTEK 21 Października 2021
7.00 + Joannę Siudej – greg. 21.
7.00 + Urszulę Ambroziak w 1 r. śm.
7.00 + Kazimierza w 40 r. śm., Irenę,
Barbarę Wiechowicz i zm. z rodzin.
18.00 +
PIĄTEK 22 Pażdziernika 2021
7.00 + Joannę Siudej – greg. 22.
7.00 + Mirosławę Malinowską oraz zm.
z rodz. Mirkowskich i Malinowskich.
7.00 + Roberta Marchwianego.
18.00 + Jadwigę, Jana, Adama Wasiak.
18.00 + Halinę, Mieczysława Wiśniewskich i zm. z rodziny Wiśniewskich i
Kowalików.
SOBOTA 23 Października 2021
7.00 + Mariannę, Jana, Mariana, Tadeusza Lewińskich, Zenobię, Mariana
Kowalewskich.
7.00 + Zdzisława w 9 r. śm., Stanisławę
Turczyńskich, Sławomira, Reginę, Jerzego Bułka.
7.00 + Wiesławę w 1 r. śm., Czesława
Herników.
18.00 + Joannę Siudej – greg. 23.
18.00 + Piotra Rzemek w 10 r. śm.
NIEDZIELA 24 Października 2021
7.00 + Rafała Niedźwiedzia.
8.30 + Władysława, Mieczysławę, Waldemara Tobolczyków, Mariannę, franciszka Balińskich, Jana, Danutę Granuszewskich, Elżbietę, Krzysztofa Kaczmarek, Władysławę, Jana, Marię Mańskich.
10.00 + Danutę Tokarską w 11 r. śm.,
Stanisława, Stefanię Sienkiel, zm. z
rodz. Wójtowiczów, Drączkowskich i
Tokarskich.
11.30 + Joannę Siudej – greg. 24.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Teresę Antosik w 1 r. śm., oraz
Grażynę, Jerzego i Mariannę.
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Dziś po Mszy św. o godz. 13.00 zapraszamy na „Poezję Jana Pawła II” –
montaż słowno – muzyczny poświęcony pamięci św. Jana Pawła II, przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5.
Dziś w godz. 19.00 – 21.00 zapraszamy na modlitwę adoracyjną przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.
Od dzisiejszej niedzieli przed kościołem ministranci rozprowadzają znicze.
Dochód z ich sprzedaży zasili fundusz ministrancki.
W dniu jutrzejszym pragniemy włączyć się w kampanię „Milion dzieci modli
się na różańcu o pokój i jedność na świecie”. Dlatego jutro na różaniec zapraszamy wszystkie dzieci.
W kancelarii parafialnej przyjmujemy już na wypominki roczne, jednorazowe oraz listopadową Msze św. zbiorową.
1 Listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00. Nie będzie Mszy św. w kościele o godz. 13.00. O godz. 10.45 wyruszy z kościoła procesja na cmentarz.
Podczas procesji na cmentarzu będziemy się modlić w intencji zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych. Po zakończeniu procesji ok. godz.
12.00 na cmentarzu zostanie odprawiona msza św.
W dniach od 1 do 8 listopada włącznie – codziennie, można zyskać odpust
zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych.
Od 1 do 30 listopada o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. zbiorowa
za zmarłych. W każdą III niedzielę miesiąca o godz. 8.30 jest sprawowana
Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach rocznych, a przed
tą Mszą św. czytane są te wypominki.
W sobotę będzie spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci szkolnych o
godz. 10.00. Zapraszamy do miłej zabawy i modlitwy.
Za tydzień ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na misje.
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: Janina Łubińska, Hanna Jemiałkowska W ieczny odpoczynek...

