Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych

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

Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały
wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu
cierpiące. Wejrzyj na ich karanie i męki,
jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą
wylewają. Usłysz ich błagania i jęki,
którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie.
Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy.
Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na Mękę,
którą Twój Syn podjął dla nich. Wspomnij
na Krew Przenajświętszą, którą za nich
wylał. Wspomnij na gorzką śmierć Jego,
którą dla nich podjął i zmiłuj się nad nimi.
Za wszystkie ich przewinienia, których się
kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Ci
przenajświętsze życie i wszystkie czyny
Twego najmilszego Syna. Za zaniedbania
popełnione w Twojej świętej służbie ofiaruję
Ci Jego gorące pragnienia. Za opuszczenie
dobrych i zbawiennych spraw ofiaruję Ci
nieskończone zasługi Twego Syna. Za
wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś,
ofiaruję Ci wszystko, co Ci kiedykolwiek
miłego świadczyły. Na koniec za wszystkie
męki, które słusznie muszą cierpieć, ofiaruję
Ci wszystkie pokuty, posty, czuwania,
modlitwy, prace, boleści, krew i rany, mękę i
śmierć niewinną, którą z najgorętszej
miłości cierpiał za nas najmilszy Twój Syn.
Błagam Cię, abyś raczył przyjąć te ukochane
dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię tam
wielbiły na wieki. 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 Powtórzonego Prawa.
Mojżesz powiedział do ludu:
«Będziesz się bał Pana, Boga swego,
zachowując wszystkie Jego nakazy i
prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po
wszystkie dni życia twego, byś długo
mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego
przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci
przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci
da ziemię opływającą w mleko i miód.
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego
serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w twym sercu
te słowa, które ja ci dziś nakazuję». Oto
słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia: Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych,
którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za
nimi. Takiego bowiem potrzeba nam
było arcykapłana: świętego, niewinnego,
nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa,
takiego, który nie jest zobowiązany, jak
inni arcykapłani, do składania codzien-

31 P

2021 .

nej ofiary najpierw za swoje grzechy, a
potem za grzechy ludu. To bowiem
uczynił raz na zawsze, ofiarując samego
siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością,
słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia arcykapłanem Syna doskonałego na wieki. Oto słowo
Boże.

EWANGELIA.
Słowa Ewangelii według Świętego Marka.
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do
Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus
odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj,
Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją
duszą, całym swoim umysłem i całą
swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz
miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania
większego od tych». Rzekł Mu uczony
w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu,
słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie
ma innego prócz Niego. Miłować Go
całym sercem, całym umysłem i całą
mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc,
że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go
więcej pytać. Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 31 Października 2021
7.00 O zdrowie i Boże błog. dla Rysia
i Antosia Biegaj i ich rodziców.
8.30 + Jadwigę Podgórską w 20 r.
śm., Czesława, Helenę Składanek.
10.00 + Czesława w 1 r. śm., Walerię,
Jana Jaczyńskich, Helenę, Leonarda
Gmurczyk, Marcela Trojanowskiego.
11.30 + Wacława w 17 r. śm, Stefana,
Marka, Włodzimierza Ziemińskich,
Mariana, Grzegorza i Marka Młynarczyków.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 W intencji ks. Pawła.
PONIEDZIAŁEK 1 Listopada 2021
7.00 + Bożenę Jabłońską w 4 r. śm.
8.30 + Michała Kozłowskiego w 27 r.
śm.
10.00 + Czesława Jaczyńskiego w 1 r.
śm., jego rodziców: Walerię i Jana,
teściów: Helenę, Leonarda Gmurczyków, Marcela Trojanowskiego.
11.30 ZA PARAFIAN
18.00 WYPOMINKI
WTOREK 2 Listopada 2021
7.00 + Juliannę w 50 r. śm., Antoniego Przedwój, zm. z rodziny Przedwój,
Zwolińskich, Bronisławę Misztal.
7.00 + Zm. z rodziny Sączałów i
Ciastkowskich.
7.00 + Zm. z rodziny Kwiatkowskich,
Kunickich, Pękulów, Siedleckich i
znajomych.
18.00 WYPOMINKI
ŚRODA 3 Listopada 2021
7.00 + Janinę Karwowską w 1 r. śm.
7.00 + Lucynę Tobolczyk.
7.00 + Jana Malanowskiego.
18.00 WYPOMNIKI

CZWARTEK 4 Listopada 2021
7.00 O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
7.00 + Iwonę Mańkowską, Janusza i
Zygmunta Zalewskich, zm. z rodziny
Zalewskich.
7.00 + Janinę Krystynę Szatkowską
pp.
18.00 WYPOMINKI
PIĄTEK 5 Listopada 2021
7.00 + Eugeniusza Lipińskiego w 31 r.
śm. i zm. z rodziny Lipińskich i Żbikowskich.
7.00 + Zofię Sosińską w 5 r. śm.
7.00 + Leszka, Floriana, Emilię, Mieczysława Grafka, zm. z rodziny Kuśmierczyków, Domańskich, Drzewieckich.
18.00 WYPOMINKI
SOBOTA 6 Listopada 2021
7.00 + Witolda Cichockiego.
7.00 + Kazimierza, Janinę, Stanisława, Franciszka, Dominika Marczewskich, Teresę Zakrzewską i zm. z rodziny.
7.00 + Józefa Brodowskiego w 23 r.
śm.
18.00 WYPOMNIKI
NIEDZIELA 7 Listopada 2021
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃCA.
8.30 + Karolinę w 19 r. śm., Józefa w
34 r. śm. Wiśniewskich, Edwarda Kowalewskiego w 44 r. śm. i zm. z rodziny Piaseckich i Wiśniewskich
10.00 + Stanisława, Czesławę Cyrankowskich.
11.30 + Jana w 13 r. śm., Genowefę
Kozińskich.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 WYPOMINKI
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Jutro ( 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 dniu 2 listopada przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych. Msze św. tego dnia o godz. 7.00 i 18.00.
Ponownie jak w roku ubiegłym z uwagi na wciąż trwającą pandemię
Dekret Stolicy Apostolskiej rozszerza możliwość uzyskania odpustu z
8 dni na cały listopad. Dodatkowo osoby starsze i chore nie muszą
osobiście nawiedzać cmentarza. 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 tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Msza św. ku czci
Najśw. Serca Pana Jezusa w piątek o godz. 7.00. Spowiedź rano i od
godz. 17.30. W I sobotę miesiąca Msza św. ku czci Niepokalanego
Serca Maryi o godz. 7.00. Kapłani udadzą się tego dnia od godz. 9.00
do chorych tylko na indywidualne zaproszenie i po wcześniejszym
umówieniu się z kapłanem.
W dniu 1 listopada będzie także odprawiona o godz. 10.00 Msza św.
na cmentarzu komunalnym.
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: Barbara Winnicka, Piotr Wiśniewski, Wacława Niezgoda
Wieczny odpoczynek...

