Modlitwa św. S. Faustyny

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

O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci
nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła z
otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego,
do litości Twojej, o Boże; a woła potężnym
swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie
odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi. O
Panie, Dobroci niepojęta, który znasz na
wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych
siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w
stanie - przeto Cię błagamy, uprzedzaj nas
łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie
miłosierdzie swoje, abyśmy wiernie pełnili
wolę Twoją świętą w życiu całym i w śmierci
godzinie. Niech nas osłania wszechmoc
miłosierdzia
Twego
przed
pociskami
nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z
ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na
przyjście Twoje ostateczne, który to dzień
Tobie jest tylko wiadomy. I spodziewamy się,
że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane
przez Jezusa, pomimo całej nędzy naszej, bo
Jezus jest ufnością naszą, przez Jego
miłosierne Serce przechodzimy jak przez
otwartą bramę do nieba .
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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 Dziejów Apostolskich. Wiele
znaków i cudów działo się wśród ludu przez
ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem
w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie
miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś
ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę
w Pana. Wynoszono też chorych na ulice i
kładziono na łożach i noszach, aby choć cień
przechodzącego Piotra padł na któregoś z
nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się
wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a
wszyscy doznawali uzdrowienia. Oto słowo

Słowa Ewangelii według Świętego Jana.
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi
były zamknięte z obawy przed Żydami,
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do
nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy,
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu
rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
«Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos,
nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus.
Inni więc uczniowie mówili do niego:
«Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich:
«Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce
gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego,
nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i
Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi
były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł:
«Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza:
«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje
ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan
mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus:
«Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli,
że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i
abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
Oto słowo Pańskie.

Boże.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w
ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie,
byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu
słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby
mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze i
poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i
Laodycei». I obróciłem się, by patrzeć, co to
za głos do mnie mówił; a obróciwszy się,
ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przyobleczonego w szatę
do stóp i przepasanego na piersiach złotym
pasem. Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego
padłem jak martwy, a On położył na mnie
prawą rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Ja
jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem
umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co potem musi się stać». Oto słowo Boże.

NIEDZIELA 24 Kwietnia 2022
7.00 + Marka Cichockiego w 7 r. śm.
8.30 + Jana malanowskiego – greg. 6.
10.00 „Amazonki”
11.30 + Helenę, Stefana, Jerzego, Stanisława, Dariusza Nowaczek.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Witolda ( 2 r. śm. ), Marię,
Jana, Eugeniusza, Mieczysława Lubowieckich, Jerzego Rudnickiego w
18 r. śm., Jolę, Genowefę, Bronisława.
PONIEDZIAŁEK 25 Kwietnia 2022
7.00 + Jana malanowskiego – greg. 7.
7.00 + Franciszka, Janinę, Zofię, Jana
Olkowskich, Zygmunta, Feliksę, Zenona, Marię Grikin, zm. z rodziny
Olkowskich, Grikin, Simonaić.
7.00 + Jana, Pawła, Annę, Jana Kube,
Jana, Helenę Sawickich.
18.00 + Wiktorię, Stanisława Szymańskich, s. Rafaelę Szymańską, Mariana Antosz.
WTOREK 26 Kwietnia 2022
7.00 W intencji Jarosława z okazji
imienin.
7.00 + Floriana w 22 r. śm., Emilię,
Mieczysława, Leszka Grafka, zm. z
rodziny Kuśmierczyków.
7.00 + Anatola, Helenę, Henryka Łoginow, Jana, Wiktorię Cegiełka,
dziadków Kwiatkowskich i Lewandowskich, Franciszka Skipińskiego.
18.00 + Jana Malanowskiego – greg.
8.
ŚRODA 27 Kwietnia 2022
7.00 + Jana Malanowskiego – greg. 9.
7.00 + Stanisława Prokopa.
7.00 Dziekcz. – błag. w int. Roberta z
okazji 50 urodzin z prośbą o zdrowie,
Boże błog., opiekę MB i potrzebne
łaski dla całej rodziny.

18.00 NOWENNA DO MBNP
CZWARTEK 28 Kwietnia 2022
7.00 + Jana Malanowskiego – greg.
10.
7.00 + Piotra, , Wiktorię Fajfer, Teresę Markowską.
7.00
18.00 +
PIĄTEK 29 Kwietnia 2022
7.00 + Genowefę Wodarek i zm. z rodziny.
7.00 + Irenę Kowalską pp.
7.00 +
18.00 + Jana Malanowskiego – greg.
11.
18.00 + Zygmunta Edwarda Borkowskiego pp.
SOBOTA 30 Kwietnia 2022
7.00 + Jana Malanowskiego – greg.
12.
7.00 + Mariana Krążałę i zm. z rodziny.
7.00 + Zygmunta Dziedzica.
18.00 + Feliksę, Karola, Reginę, Mariana Affek.
NIEDZIELA 1 Maja 2022
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻAŃCA
8.30 + Stefana Biernackiego – greg. 1.
10.00 + Jana Malanowskiego – greg.
13.
11.30 +
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Jarosława Rowińskiego w 7 r.
śm. i zm. z rodziny.
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Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy o godz. 15.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane dziś na
tacę przeznaczone są na dzieła miłosierdzia w naszej Diecezji.
Rozpoczyna się dzisiaj cykl konferencji przedmałżeńskich.
Osoby zainteresowane zapraszamy po wieczornej Mszy św. na
godz. 19.00 do salki przy kancelarii.
W tym tygodniu – w poniedziałek święto św. Marka Ewangelisty, we wtorek – Uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski, w piątek – święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy.
W przyszłą niedzielę rozpoczyna się miesiąc maj, poświęcony
czci Matki Bożej. Nabożeństwa majowe w naszym kościele
będą odprawiane w dni powszednie po mszy św. wieczornej, a
w Niedziele o godz. 17.00.
Dnia 2 maja ( poniedziałek ) Kancelaria Parafialna i Biuro do
Spraw Cmentarza będą NIECZYNNE.
Zapraszamy całą wspólnotę parafialną do udziału w zbiórce
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( sprzęt RTV
i AGD ). Zbiórka będzie miała miejsce dnia 5 maja od rana do
godz. 12.00. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie polskich
misjonarzy.
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: Aleksander Koszałkowski, Sabina Dominiak W ieczny odpoczynek...

