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

Modlitwa za przyczyną bł. Karoliny

Wiadomości Paraﬁalne
Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś
że młoda dziewczyna poświęciła swoją
czystość wyłącznie Tobie przez ofiarę
ze swojego życia ginąc z rąk
nieprzyjaciela,
spraw, prosimy, abyśmy
za Jej wstawiennictwem umieli
podejmować codziennie walkę z
pokusami,
Wzbudź w nas mocne postanowienie
życia czystego i szlachetnego.
Spraw łaskawie, byśmy umieli
rozpoznać
swoje powołanie i naśladować
cnoty błogosławionej Karoliny
a spełniając Twoją wolę oczyszczali
swoje intencje i przez zachowanie
czystości ciała i duszy służyli
Tobie z radością.
Niech Twoja łaska broni nas od
wszelkich
napaści nieprzyjaciół Kościoła.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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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
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;)

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski
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PIERWSZE CZYTANIE.

Oto słowo Boże.

Czytanie z Księgi proroka Daniela.
W owym czasie wystąpi Michał,
wielki książę, który jest opiekunem
dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili
obecnej. W tym czasie naród twój
dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś,
co śpi w prochu ziemi, zbudzi się:
jedni do wiecznego życia, drudzy ku
hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy
będą świecić jak blask sklepienia, a
ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na
zawsze. Oto słowo Boże.

EWANGELIA.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Każdy kapłan Starego Testamentu
staje codziennie do wykonywania
swej służby i wiele razy składa te
same ofiary, które żadną miarą nie
mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, «aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy». Jedną bowiem
ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich
odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

2021 .

Słowa Ewangelii według Świętego
Marka.
Jezus powiedział do swoich
uczniów:
«W owe dni, po wielkim ucisku,
„słońce się zaćmi i księżyc nie da
swego blasku. Gwiazdy będą spadać
z nieba i moce na niebie” zostaną
wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna
Człowieczego, przychodzącego w
obłokach z wielką mocą i chwałą.
Wtedy pośle On aniołów i
„zgromadzi swoich wybranych z
czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”. A od figowca
uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że
blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to
blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa
moje nie przeminą. Lecz o dniu
owym lub godzinie nikt nie wie, ani
aniołowie w niebie, ani Syn, tylko
Ojciec». Oto słowo Pańskie.

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
PONIEDZIAŁEK 15 Listopada 2021
7.00 + Stefana w 1 r. śm., Reginę Więcławskich, Irenę Brzezińską.
7.00 + Heronima, Adelę, Tadeusza
Bieńkowskich, dziadków i rodzeństwo z obydwu stron.
7.00 + Sławomira, Janinę Jankowiaków.
18.00 WYPOMINKI
WTOREK 16 Listopada 2021
7.00 + Katarzynę, Jana Sobieskich
oraz zm. z rodziny.
7.00 + Henryka Kurzyńskiego
7.00 Dziękczynna za 30 lat małżeństwa Teresy i Mariusza z prośbą o
Boże błog. i potrzebne łaski.
18.00 WYPOMINKI
ŚRODA 17 Listopada 2021
7.00 + Barbarę Boguską i jej zm. córkę Żanetę Ziębę.
7.00 + Aurelię Dziedzic w 1 r. śm.
7.00 Wynagradzająca Najśw. Sercu
Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu
Maryi za grzechy nasze i całego świata, o odnowienie duchowe rodzin i
wspólnot, aby przez nawrócenie i porzucenie grzechów dokonała się Narodowa Intronizacja Najśw. Serca

Jezusowego w Polsce.
18.00 WYPOMNIKI
CZWARTEK 18 Listopada 2021
7.00 + Ryszarda Kretkowskiego, zm.
rodziców Kretkowskich, Bereżańskich, Jana Kempę.
7.00 + Jadwigę Bułka pp.
7.00 + Tadeusza Kuźmę pp.
18.00 WYPOMINKI
PIĄTEK 19 Listopada 2021
7.00 + Apolonię w 11 r. śm., Aleksandra Hołyńskich, Mariana Urbaniaka,
Józefa Bartosiaka.
7.00 + Halinę Bartkowską – Stopczyńską pp.
7.00 + Elżbietę Piaskowską.
18.00 WYPOMINKI
SOBOTA 20 Listopada 2021
7.00 + Wacława Rynkuna, Zofię, Bronisława Rudnickich.
7.00 + Genowefę, Wacława Kuśpiel,
zm. z rodz. Kuśpielów, Jaśkiewiczów.
7.00 + Feliksa Szpygiel.
18.00 WYPOMNIKI
NIEDZIELA 21 Listopada 2021
7.00 + Władysława, Helenę, Krystynę
Mazurek, Barbarę Kotkowską, Witolda Malarowskiego.
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Feliksa Frączyka w 20 r. śm.,
Jana, Irenę Młynarskich.
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 WYPOMINKI
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Zbierane są dziś ofiary do puszek z okazji Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym – w tym roku zbieramy ofiary dla Libanu.
We wtorek przypada wspomnienie M.B. Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia.
W przyszłą niedzielę ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na Seminarium
Duchowne.
Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o godz.
13.00 będzie wystawienie Najśw. Sakramentu – odmówimy Litanię i Akt poświęcenia się Najśw. Sercu Pana Jezusa. Za odmówienie tego aktu w tym dniu
można zyskać odpust zupełny – spełniając warunki te same co zawsze.
Cieszymy się, że powstał dziecięcy chórek, że śpiewa w czasie Mszy św. o godz.
11.30. Dziękujemy tym dziewczętom, ich rodzicom i siostrze, która prowadzi ten
chórek. Zachęcam młodzież do stworzenia takiego młodzieżowego zespołu, który by grał i śpiewał w czasie Mszy św. dla młodzieży. Jesteśmy otwarci na
wszelkie propozycje. Może znajdzie się osoba chętna, która podjęłaby się dzieła
stworzenia i prowadzenia takiego zespołu.
Od przyszłej niedzieli p. Organista rozpoczyna rozprowadzanie opłatków na stół
wigilijny. Są one już poświęcone. Zapraszamy do ich nabywania. Jednocześnie
informujemy, że nikt nie został przez nas upoważniony do ich roznoszenia na
terenie naszej parafii.
W sprawie starego kościoła. Architekci i konserwatorzy wykonują projekt remontu konserwatorskiego wnętrza kościoła. W tym celu wykonują pełną inwentaryzację oraz kwerendę archiwalną budynku. Dodatkowo projekt zawierać będzie nową kolorystykę na podstawie wcześniej wykonanych badań startygraficznych, czyli pierwotnej kolorystyki wnętrza kościoła. Dzięki tym zabiegom kościół i jego wnętrze powróci do dawnej świetności, z podkreśleniem jego klasycznych walorów architektonicznych. Naprawiony i w większej części zostanie
wymieniony sufit kościoła. Naprawione i wzmocnione zostaną również elementy
konstrukcyjne chóru. W ramach projektu wykonane zostaną również wymiana
instalacji elektrycznej, która w obecnym stanie nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, jak również wykonana zostanie iluminacja wnętrza oraz zewnętrzna
kościoła, co podkreśli jego architekturę. Pod ławkami zostanie wykonana instalacja ogrzewania podłogowego, a pozostała część posadzki zostanie naprawiona
i zakonserwowana. Wszystkimi tymi zabiegami chcemy przywrócić wnętrzu
jego skromny, ale niezaprzeczalnie piękny charakter.
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: Genowefa Prusek, Janina Błaszczak, Ryszard Podgórski
Wieczny odpoczynek...

