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

Modlitwa za Ojczyznę

Boże wszechmogący, Panie zastępów,
padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu,
że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną
opieką. Dziękujemy Ci, że ojców naszych
wyprowadziłeś z rąk ciemięzców i
nieprzyjaciół.
W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu
Narodowi, aby zachować wolność, prosimy
Cię, Boże, napełnij nas mocą Ducha
Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w
Twą miłość, oświeć zaćmione umysły
wszystkich naszych braci. Wzbudź w
Narodzie chęć do cierpliwej walki o
zachowanie wolności i wartości.
Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi
rękami i wzajemną solidarnością w służbie
Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo
w nas, w naszych rodzinach, w naszym
Narodzie, jak za czasów na-szych praojców.
Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze
naszej ziemi i umacnia lud Twój. Daj nam, o
Panie, abyśmy o przyjęciu w pokorze
bierzmowania dziejów udzielonego przez
Ojca Świętego, Jana Pawła II - Ciebie nigdy
nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi,
Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali
wierni Chrystusowi i Ojczyźnie.
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 Pierwszej Księgi Królewskiej.
Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy
wchodził do bramy tego miasta, pewna
wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: «Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił».
Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale
zawołał za nią i rzekł: «Weź, proszę, dla
mnie i kromkę chleba!» Na to odrzekła:
«Na życie Pana, Boga twego! Już nie
mam pieczywa – tylko garść mąki w
dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i
kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu
synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy». Eliasz zaś jej powiedział:
«Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko
najpierw zrób z tego mały podpłomyk
dla mnie i przynieś mi! A sobie i swemu
synowi zrobisz potem. Bo tak mówi
Pan, Bóg Izraela: Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni
się aż do dnia, w którym Pan spuści
deszcz na ziemię». Poszła więc i zrobiła,
jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i
ona oraz jej syn, i tak było co dzień.
Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka
oliwy nie opróżniła się, zgodnie z obietnicą, którą Pan wypowiedział przez
Eliasza. Oto słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbi-

7L

2021 .

ciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami
przed obliczem Boga, ani nie po to, aby
się wielekroć sam miał ofiarować, jak
arcykapłan, który co roku wchodzi do
świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim
przypadku musiałby cierpieć wiele razy
od stworzenia świata. A tymczasem raz
jeden ukazał się teraz na końcu wieków,
aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom
raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus
raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia
grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie
w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. Oto słowo
Boże.

EWANGELIA.
Słowa Ewangelii według Świętego
Marka. Jezus, usiadłszy naprzeciw
skarbony, przypatrywał się, jak tłum
wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele.
Przyszła też jedna uboga wdowa i
wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden
grosz. Wtedy przywołał swoich
uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę,
powiadam wam: Ta uboga wdowa
wrzuciła najwięcej ze wszystkich,
którzy kładli do skarbony. Wszyscy
bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku
wrzuciła wszystko, co miała na swe
utrzymanie». Oto słowo Pańskie.

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
PONIEDZIAŁEK 8 Listopada
2021
7.00 + Jolantę, Edwarda Trzaskoma.
7.00 + Lucjana Gabryś pp.
7.00 + Ezebię, Stefana, Feliksę,
Jana Affek.
18.00 WYPOMINKI
WTOREK 9 Listopada 2021
7.00 + Kazimierę Czajkę w 25 r.
śm.
7.00 + Anielę Mazurek, Jadwigę
Ostrowską i zm. z rodziny.
7.00 Dziękczynna w 25 r. ślubu
Dariusza i Beaty z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo.
18.00 WYPOMINKI
ŚRODA 10 Listopada 2021
7.00 + Joannę, Bogumiła Siudej.
7.00 + Stefana, Krystynę Wysockich.
7.00 +
18.00 WYPOMNIKI

CZWARTEK 11 Listopada 2021
7.00 + Helenę Kubajewską w 3 r.
śm. i dziadków Gwiazdowskich.
7.00 + Pawła Głębickiego.
10.00 ZA OJCZYZNĘ
18.00 WYPOMINKI
PIĄTEK 12 Listopada 2021
7.00 + Jana Malanowskiego ( od
katechistów ).
7.00 + Elżbietę, Franciszka Hunka.
7.00 + Mieczysława Warszawskiego pp.
18.00 WYPOMINKI
SOBOTA 13 Listopada 2021
7.00 + Kacpra Zagozdona w 2 r.
śm.
7.00 + Kazimierza Banaszewskiego w 5 r. śm., Katarzynę, Stanisława Spaleniak, Barbarę, Juliana
Grzeszczakowskich.
7.00 + Halinę Rączka w r. śm.
18.00 WYPOMNIKI
NIEDZIELA 14 Listopada 2021
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA
FATIMSKIEGO.
8.30 + Zofię, Irenę, Apolonię w 2 r.
śm. i zm. z rodziny.
10.00 + Andrzeja Drwęckiego,
Mariannę, Mariana, Lucjana Bułka.
11.30 + Janinę w 17 r. śm., Władysława Rucińskich.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 WYPOMINKI

1. Dziś I Niedziela miesiąca o godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo adoracyjne.
2. W czwartek ( 11 listopada ) przypada kolejna
103 rocznica odzyskania Niepodległości. W
tym dniu Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00.
O godz. 10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny.
Zapraszamy.
3. W sobotę będzie spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci szkolnych o godz. 10.00. Zapraszamy do miłej zabawy i modlitwy.
4. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka ofiar do
puszek z okazji Dnia Solidarności z Kościołem
Prześladowanym.
5. 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: Jerzy Rudnicki, Włodzimierz Młodawski W ieczny odpoczynek...

