Akt poświęcenia się św. Józefowi

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

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie
i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się
powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej
opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka.
Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe
życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i
Przewodnika mej duszy.

Wiadomości Paraﬁalne

O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź
mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz
mnie kochać wszystkich czystą miłością i być
gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz
walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i
znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie
spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli
Bożej.
O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem
mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa.
Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka
Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i
całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym
wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na
moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi
przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę.
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;)
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Czytanie z Księgi Rodzaju.
Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy,
jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak
liczne będzie twoje potomstwo». Abram
uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.
Potem rzekł do niego: «Ja jestem Pan, który
ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby
ci dać ten oto kraj na własność». A na to
Abram: «O Panie, mój Boże, jak będę mógł
się upewnić, że otrzymam go na własność?»
Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego
barana, a nadto synogarlicę i gołębicę». Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał
je wzdłuż na połowy i przerąbane części
ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie
porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło
zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je
odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go
wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i
nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym
jakby wydobywający się z pieca i ogień niby
gorejąca pochodnia i przesunęły się między
tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie
Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten kraj, od
Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki
Eufrat». Oto słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła
do Filipian.
Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak
postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu
bowiem postępuje jak wrogowie krzyża
Chrystusowego, o których często wam mó-
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wiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem
– zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała –
w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem
ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako
Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone
w podobne do swego chwalebnego ciała tą
mocą, jaką może On także wszystko, co jest,
sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani! Oto słowo Boże.
EWANGELIA.

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i
wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a
Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto
dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to
Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i
mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli,
ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze,
że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty:
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok
i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn
mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili
gdy odezwał się ten głos, okazało się, że
Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i
w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli
o tym, co zobaczyli. Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 13 Marca 2022
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 + Waldemara w 12 r. śm., Stanisławę, Bolesława Kierzkowskich, Janinę,
Kazimierza Borkowskich.
10.00 + Stanisława Skrockiego w 9 r.śm.
11.30 + Mirosławę Malinowską–greg.15.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Wiesława Bartosiewicza w 24 r.
śm., Józefa Drzazgowskiego, Ewę Grzybowską i zm. z rodziny.
PONIEDZIAŁEK 14 Marca 2022
7.00 +Jarosława Jana Świątkiewicza pp.
7.00 + Janinę Adamczyk i zm. rodziców
z obu stron.
7.00 + Mirosławę Malinowską – greg.
16.
10.00 + Barbarę Radomską pp.
16.00 +Andrzeja Podgórskiego pp.
18.00
WTOREK 15 Marca 2022
7.00 + Mirosławę Malinowską – greg.
17.
7.00 + Szczepana, Klarę, Teresę, Zofię
Kisiel, Aleksandrę, Tadeusza Wojciuk,
Mariana Kirkickiego.
7.00 + Rafała Niedźwiedzia w r . śm.
10.00 + Zygmunta Falacińskiego pp.
16.00 + Radosława Rynkuna w 8 r. śm.
18.00 +
ŚRODA 16 Marca 2022
7.00 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza,
Jerzego, Edwarda, Barbarę, Janinę Rakowskich.
7.00 + Czesława Jaczyńskiego w 2 r.
śm., Jana, Walerię, Leonarda Gmurczyków, Helenę, Marcelego Trojanowskich.
7.00 + Mirosławę Malinowską – greg.
18.
10.00 + Zofię Chudy pp.
16.00 + Krzysztofa Lewickiego pp.
18.00 NOWENNA DO MBNP

CZWARTEK 17 Marca 2022
7.00 + Mirosławę Malinowską– greg. 19.
7.00 + Hieronima, Czesławę Liwskich,
Władysława, Annę, Zdzisława Bieńkowskich, Kazimierza Banaszewskiego.
7.00 Dziękczynna w 16 urodziny Julii
Fabisiak z prośbą o Boże błog. i łaski
dla niej i całej rodziny.
18.00 Zadośćuczynienie za grzechy nasze i całego świata Sercom Jezusa i Maryi i o nowe wylanie Ducha Św. na Ojczyznę.
PIĄTEK 18 Marca 2022
7.00 + Mirosławę Malinowską – greg.
20.
7.00 + Jana Kowalczyka.
7.00 + Józefa Brodowskiego z okazji
imienin i zm. z rodz. Brodowskich i Pająków.
18.00 + Zmarłe siostry ze Zgromadzenia
Sióstr Św. Katarzyny.
SOBOTA 19 Marca 2022
7.00 + Zbigniewa Kuczyńskiego.
7.00 + Józefa Piórkowskiego i zm. z rodziny.
7.00 + Mirosławę Malinowską – greg.
21.
18.00 Dziękcz. z prośbą o Boże błog. i
łaski oraz opiekę św. Józefa i Matki Bożej dla Barbary Cichockiej w 86 urodziny.
18.00 ZBIOROWA DO ŚW. JÓZEFA.
NIEDZIELA 20 Marca 2022
7.00 + Mariana w 21 r. śm, Reginę, Feliksę, Karola Affek.
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Hipolita Wilczyńskiego w 43 r.
śm., Katarzynę, Wiktorię, Józefa Szpytma.
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Mirosławę Malinowską – greg.
22.
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Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Prowadzi je
ks. Paweł ze Zgromadzenia Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo. Dzisiaj porządek Mszy św. niedzielny, a jutro , we wtorek i środę porządek będzie następujący:
Godz. 7.00 – Msza św. z nauką ogólną.
Godz. 10.00 – Msza św. z nauką ogólną.
Godz. 16.00 – Msza św. z nauką dla dzieci.
Godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną.
Okazja do spowiedzi w poniedziałek, wtorek i środę rano, potem od godz. 9.30,
po południu od 15.30.
W środę ofiary na tacę będzie zbierał ks. Rekolekcjonista, będą one wyrazem
naszej wdzięczności i przeznaczone będą na potrzeby zakonu, w którym ks. rekolekcjonista pracuje.
Zbierane są dziś ofiary do puszek na dzieła pomocy Misjom „Ad Gentes”
W sobotę przypada Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Msze św. w tym
dniu o godz. 7.00 i 18.00. O godz. 18.00 tego dnia będzie Msza św. zbiorowa –
wszyscy, którzy chcą w tym dniu zamówić Msze św. w intencjach związanych
ze św. Józefem – zachęcamy do składania intencji na tę Msze św. wspólną.
Tego dnia rozpoczyna się też Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy w tygodniu po Mszy św. wieczornej, w Niedzielę po Gorzkich Żalach a w piątek ( 25 marca ) z uwagi na nabożeństwo Drogi Krzyżowej
po Mszy św. porannej.
W przyszłą Niedzielę ( 20 marca ) będziemy gościli w naszej parafii męski zespół wokalny „Vies Bonum” z Białorusi. Będą wykonywać śpiewy liturgiczne w
czasie każdej Mszy św. po zakończeniu każdej Mszy zespół będzie rozprowadzał płytę za dobrowolną opłatą.
W tym tygodniu zostało wymienione w całości nagłośnienie kościoła ( są nowe
głośniki, wzmacniacz, mikser, nowe gniazda do mikrofonów, mikrofony pojemnościowe ). Za wyżej wymienione prace już zapłaciliśmy razem 21680zł.
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: Maria Dziewanowska, Wojciech Bensch, Mirosław Szmulkowski W ieczny odpoczynek...

