Modlitwa o pokój

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

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie
życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją
wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i
obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna
swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój
bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę
ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Wiadomości Paraﬁalne

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci,
udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już
nie będzie więcej wojny – złej przygody, z
której nie ma odwrotu, niech już nie będzie
więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy.
Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża
Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w
morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię,
przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za
losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i
zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe
rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w
dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej
owocne niż gwałtowne działania wojenne.
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;)
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PIERWSZE CZYTANIE.

EWANGELIA.

Czytanie z Mądrości Syracha.
Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie błędy człowieka
przy jego ocenie. Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź.
Jak o uprawie drzewa świadczy jego
owoc, tak mowa o zamyśle serca
człowieka. Nie chwal męża przed
wypowiedzią, to bowiem jest próbą
dla ludzi. Oto słowo Boże.

Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza.
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie
wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie
przewyższa nauczyciela. Lecz każdy,
dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to
widzisz drzazgę w oku swego brata,
a nie dostrzegasz belki we własnym
oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie
widzisz? Obłudniku, usuń najpierw
belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka
brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani
też drzewa złego, które by dobry
owoc wydawało. Po własnym owocu
bowiem poznaje się każde drzewo;
nie zrywa się fig z ciernia, ani z
krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego
skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca
wydobywa zło. Bo z obfitości serca
mówią jego usta». Oto słowo Pańskie.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia: Kiedy już to, co śmiertelne,
przyodzieje się w nieśmiertelność,
wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: «Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci,
twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o
śmierci, twój oścień?» Ościeniem
zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki
za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa
Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani,
zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie
pozostaje daremny w Panu. Oto słowo Boże.

NIEDZIELA 27 Lutego 2022
7.00 + Stanisława Prokopa.
8.30 + Mirosławę Malinowską – greg.
1.
10.00 + Bernarda Remus – greg. 29.
11.30 + Wiesława w 15 r. śm., Zygmunta, Elżbietę Olszewskich, Eleonorę, Franciszka Ciesielskich, Tadeusza
Gwiazdę.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Halinę Kłopotek – greg. 28.
PONIEDZIAŁEK 28 Lutego 2022
7.00 + Bernarda Remus – greg.30.
7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 29.
7.00 + Mirosławę Malinowską – greg.
2.
18.00 + Jacka Ostapowskiego w 7 r.
śm. i zm. z rodziny.
18.00 + Dariusza Kłosowskiego, Piotra Pawłowskiego, Irenę Rogozińską.
WTOREK 1 Marca 2022
7.00 + Mirosławę Malinowską – greg.
3.
7.00 + Halinę Kłopotek – greg. 30.
7.00 + Józefa Marcinkiewicza i zm. z
rodziny.
18.00 + Urszulę, Sławomira Ciecierskich i zm. z ich rodzin.
ŚRODA 2 Marca 2022
7.00 + Zofię Nercz pp.
7.00 + Mariannę, Konstantego Pawłowskich i zm. z rodziny.
10.00 + Jerzego Rakowskiego w 28 r.
śm.
18.00 + Mirosławę Malinowską –
greg. 4.
19.30 + Konrada i Marcina Szemplińskich i zm. z rodziny.

CZWARTEK 3 Marca 2022
7.00 + Mirosławę Malinowską – greg.
5.
7.00 + Scholastykę, Ignacego Zielińskich, Anastazję Szulc.
7.00 + Leona, Władysławę Spodek,
Waldemara Tobolczyka, Jana, Wiktorię Cegiełka, Zofię, Franciszka Lewandowskich, Janinę Pankiewicz,
Irenę, Stefana Matuszewskich, Urszulę Ligęza.
18.00 +
PIĄTEK 4 Marca 2022

1.

7.00 + Mirosławę Malinowską – greg.
6.
7.00 + Czesławę Wacławę Liwską pp.
18.00 + Kazimierza Stafińskiego w 22
r. śm. i wszystkich zm. z rodziny.
SOBOTA 5 Marca 2022
7.00 + Mirosławę Malinowską – greg.
7.
7.00 + Władysławę, Franciszka, Jacka Capiga i zm. z rodziny.
7.00 +
18.00 + Irenę, Władysława Kołodziejczyków w 23 r. śm.
NIEDZIELA 6 Marca 2022
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃCA
8.30 +
10.00 + Mirosławę Malinowską –
greg. 8.
11.30 + Stanisława Gac w 7 r. śm. i
zm. z ordziny Gaców i Mikosów.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Kamila Potępę w 4 r. śm.
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Dziś o godz. 17.00 Różaniec w intencji pokoju na Ukrainie. Także dzisiaj oraz w Środę Popielcową po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszek, które za pośrednictwem Caritas zostaną
przekazane na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Także nasza parafialna Caritas przyjmuje pomoc rzeczową dla uchodźców.
W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post, w którym przez nawrócenie,
pokutę, umartwienie i rozważanie Meki Pańskiej mamy się przygotować na radość Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową Msze św. o godz. 7.00, 10.00, 18.00 i 19.30.
Posypanie głów popiołem podczas każdej Mszy św. Obowiązuje tego dnia post ścisły. Z woli
Papieża jest dniem postu i modlitwy o pokój.
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok
życia we wszystkie piątki, Środę Popielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Zmartwychwstania
Pańskiego. Post ścisły – czyli ilościowy obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek
wszystkich między 18 a 60 rokiem. Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijan innych form pokuty. W okresie Wielkiego Postu katolicy są zobowiązani do powstrzymania się od udziału w zabawach i dyskotekach.
W przeżywaniu czasu Wielkiego Postu pomagają nam nabożeństwa wielkopostne. W piątki
Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej są odprawiane:
- dla dzieci o godz. 17.00.
- dla młodzieży i dorosłych – bezpośrednio po wieczornej Mszy św. ok. godz. 18.30
Na nabożeństwa Gorzkich Żali zapraszamy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.
Rozpoczynają się w środę kwartalne dni modlitw o ducha pokuty oraz Tydzień Modlitw o
trzeźwość Narodu.
W dniach od 3 do 11 marca pragniemy włączyć się w ogólnopolską nowennę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie. Modlitwy
nowenny będziemy odmawiać po wieczornej Mszy św. z wyjątkiem piątków, kiedy to z uwagi
na Drogę Krzyżową modlitwy będą po Mszy św. porannej.
W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W I piątek spowiedź rano i po
południu od godz. 17.00. W sobotę Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz.
7.00. Od godz. 9.00 kapłani udadzą się do chorych, ale tylko do tych, którzy indywidualnie o
to poproszą i po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem. Począwszy od tej I soboty miesiąca – zapraszamy w każdą I sobotę miesiąca na Msze św. o godz. 18.00. Po tej mszy św. będzie
wystawienie Najśw. Sakramentu, Różaniec w intencji wynagradzającej Sercu Maryi oraz o
nawrócenie grzeszników. To nabożeństwo trwać będzie do godz. 21.00. Zakończy je błogosławieństwo Najśw. Sakramentem i Apel Jasnogórski.
Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się 13, 14, 15, 16 marca. Módlmy się o
owocne rekolekcje. Szczegóły rekolekcji podamy w późniejszym terminie.
Już w przyszłą Niedzielę zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 17.00.
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: Zygmunt Falaciński, Henryka Cichecka, Zofia Lidia Chudy,
Krzysztof Lewicki W ieczny odpoczynek...

