
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO 

MICHAŁA ARCHANIOŁA 

 

ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

NIELE 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 NIEBIE-

SKIEGO, SZATANA I INNE 

ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 

ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafia p.w. św. Michała 

Archanioła 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
ul. Warszawska 1a 

tel. 022/775 23 32 

e-mail:  
kancelaria@ndmswmichal.pl 

Godz. otwarcia kancelarii:  

pon.—pt. (bez czw.): 10-12 
        16-17:30 

1. Dziś o godz. 16.00 dodatkowa Msza św. dla 

dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 

Dzieci przychodzą wraz z rodzicami – obecność 

obowiązkowa. 

2. W przyszłą niedzielę (17 kwietnia) rozpoczyna-

my cykl konferencji przedślubnych dla narzeczo-

nych. Spotkania będą się odbywały w niedziele 

o godz. 19.00 w sali przy kancelarii. 

3. Również za tydzień w niedzielę (17 kwietnia), 

w naszym kościele odbędą się uroczystości roczni-

cy Zbrodni Katyńskiej. O godz. 13.00 zostanie od-

prawiona Msza św. w intencji pomordowanych. 

W uroczystości wezmą udział rodziny pomordowa-

nych i zaproszeni goście. 

4. Od 18 kwietnia (poniedziałek)młodzież przygo-

towująca się II rok do przyjęcia sakramentu bierz-

mowania, będzie miała obowiązkowe spotkania po 

wieczornych Mszach Św. 

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – na-

być ją można w zakrystii. 
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Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 

Wiadomości Parafialne 
III niedziela wielkanocna                                                                                              10 kwietnia 2016r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Arcykapłan 
zapytał apostołów: «Surowo wam zakazaliśmy 
nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem 
waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowie-
dzialność za krew tego Człowieka?» «Trzeba 
bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział 
Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców 
wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawie-
siwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na miej-
scu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, 
aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszcze-
nie grzechów. Dajemy temu świadectwo my 
właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił 
tym, którzy Mu są posłuszni». I zabronili aposto-
łom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolni-
li. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli 
się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa. 

Oto słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Niech bojący się Pana głoszą: 
„Jego łaska na wieki”. 
   Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, 
   lecz Pan mnie podtrzymał. 
   Pan moją mocą i pieśnią, 
   On stał się moim Zbawcą. 
Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym. 
Oto dzień, który Pan uczynił, 
radujmy się w nim i weselmy. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła. 
Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów 
dokoła tronu i Istot żyjących, i Starców, a liczba 
ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówią-
cych głosem donośnym: «Baranek zabity jest 
godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, 
i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo». 
A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na 
ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co 
w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: 
«Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosła-
wieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wie-

ków!» A cztery Istoty żyjące mówiły: «Amen». 
Starcy zaś upadli i oddali pokłon. 

Oto słowo Boże. 
 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus 
znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. 
A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon 
Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Ka-
ny Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj 
inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział 
do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: 
«Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do 
łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek 
zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże ucz-
niowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus 
rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» 
Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: 
«Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znaj-
dziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb 
nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do 
Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest 
Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, 
przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bo-
wiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. 
Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc 
za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie 
było daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy 
zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim 
ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: 
«Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowili-
ście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na 
brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięć-
dziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości 
sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: 
«Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie 
odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», 
bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, 
wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już 
trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, 
gdy zmartwychwstał. 

Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 10.04.2016 
7.00    Int. Różańca Fatimskiego. 
7.00 + Michała Siuchta 7 greg. 
8.30 + Marka Cichockiego 10 greg. 
10.00   Dziękczynno – błagalna w 45 r. ślu-
bu Krystyny i Kazimierza Affek. 
11.30   Dziękczynno – błagalna o potrzebne 
łaski i szczęśliwy przebieg operacji dla Eu-
genii. 
13.00   W int. parafian. 
16.00 + Zbigniewa i Janinę Pękul, Wandę i 
Zdzisława Kwiatkowskich. 
18.00 + Grzegorza Czarneckiego w 14 r. 
śm., Jadwigę, Tadeusza i Leszka Czarnec-
kich. 
PONIEDZIAŁEK 11.04.2016 
7.00 + Marka Cichockiego 11 greg. 
7.00 + Michała Siuchta 8 greg. 
7.00 + Jadwigę Maciejko w 5 r. śm. 
7.00 + Grzegorza Komendowskiego w 3 r. 
śm. 
18.00 + Ryszarda Nesner i Bogumiła Siu-
dej. 
18.00 + Kazimierza Dębskiego. 
18.00 + Mariannę Borowską-Smyk. 
WTOREK 12.04.2016 
7.00 + Marka Cichockiego 12 greg. 
7.00 + Michała Siuchta 9 greg. 
7.00 + Ryszarda Gugałę i zm z rodz. Wło-
darczyków i Wrześniów. 
18.00 + Jerzego Kulesza w 1 r. śm. 
18.00 + Mariana Pogródek w 11 r. śm i za 
zm. z rodz. Getka. 
18.00 + Hannę Obidzińską w 1 r. śm. 
ŚRODA 13.04.2016 
7.00 + Marka Cichockiego 13 greg. 
7.00 + Michała Siuchta 10 greg.  
7.00 + Jerzego, Eugenię i Ignacego Mariań-
skich. 
18.00   Nowenna do MBN Pomocy. 
18.00 + Jacka, Kazimierza, Helenę, Juliana 
i Henryka Ciszewskich. 
18.00 + Janusza w 23 r. śm. i Bogdana Pu-
rzyckich oraz zm. z rodziny. 

  Intencje Mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności 

odeszli: 

Śp. Tadeusz Florczak 

Śp. Kazimierz Godlewski 

Śp. Irena Tarkowska 

Śp. Stefania Urbańczyk 

Wieczny odpoczynek… 

Ochrzczeni: 
1. Justyna Noceń, 2. Bartosz Jan Łabęda. 

CZWATEK 14.04.2016 
7.00 + Jadwigę i Stanisława Piszczyńskich. 
7.00 + Stefana, Władysławę i Ryszarda Moż-
dżyńskich. 
7.00 + Michała Siuchta 11 greg. 
18.00 + Marka Cichockiego 14 greg. 
PIĄTK 15.04.2016 
7.00 + Marka Cichockiego 15 greg. 
7.00 + Helenę i Antoniego Polkowskich. 
7.00 + Michała Siuchta 12 greg. 
18.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich i 
Mariana Urbaniaka. 
18.00 + Katarzynę i Jakuba Wakulczyk, Wa-
lentynę, Alicję, Jerzego, Eugeniusza   i Mar-
ka Kijanowskich. 
SOBOTA 16.04.2016 
7.00 + Marka Cichockiego 16 greg. 
7.00 + Jerzego Ancerowicza, Teresę i Jerze-
go Jędrzejczak i zm. z rodz. 
7.00 + Michała Siuchta 13 greg. 
18.00   O Boże błog. dla Tomasza i Ani. 
18.00   O Boże błog. dla Łukasza w 30 r. 
urodzin. 
NIEDZIELA 17.04.2016 
7.00 O Intronizację Jezusa Chrystusa przez 
władze kościelne i państwowe. 
7.00 + Michała Siuchta 14 greg. 
8.30 + Wypominki roczne. 
10.00   Za Parafian. 
11.30  W int. Niepełnosprawnych. 
13.00   Uroczystości katyńskie. 
18.00 + Marka Cichockiego 17 greg. 

13 kwietnia. Święty Marcin I, papież i męczennik. 

   Marcin pochodził z włoskiego miasta Todi (w Umbrii). Był synem kapłana Fa-

brycjusza. Od młodości przebywał w Rzymie i należał do jego hierarchii duchow-

nej. Wyświęcony na diakona, pełnił przez pewien czas funkcję apokryzariusza, 

czyli jakby nuncjusza papieskiego na dworze cesarza wschodnio-rzymskiego 

w Konstantynopolu. Po śmierci Teodora I w 649 r. został wybrany papieżem 

i konsekrowany bez zatwierdzenia cesarza. Otrzymał wówczas święcenia kapłań-

skie i sakrę biskupią. Konstanty II, dotknięty takim obrotem spraw, odmówił uzna-

nia Marcina I za prawowitego papieża. 

   Marcin I pragnął wyraźnie określić stanowisko Kościoła rzymskiego wobec monoteletów, którzy 

utrzymywali, że Pan Jezus posiadał tylko jedną wolę - Bożą, a nie miał woli ludzkiej. Zwołał więc - 

znów bez pytania cesarza - synod w kościele Zbawiciela na Lateranie, w którym wzięło udział 105 

biskupów łacińskich i 30 wschodnich z terenów, które zajęli Arabowie. W 20 anatemach potępiono 

tam uroczyście błędy monoteletów. Wydano równocześnie pismo wyjaśniające, jaka jest prawdziwa 

nauka katolicka. Dokumenty synodu zostały rozesłane do wszystkich biskupów i całego duchowień-

stwa chrześcijańskiego, a także do cesarza Konstantyna II. 

   Cesarz poczytał to jako osobisty atak papieża na jego autorytet i zareagował bardzo gwałtownie. 

W 650 r. wysłał swojego przedstawiciela, Olimpiusza, egzarchę Rawenny, do Rzymu, by aresztował 

papieża, a biskupów zmusił do odwołania dekretów synodu. Olimpiusz widząc jednak poparcie, jakim 

cieszył się papież, zbuntował się przeciw cesarzowi i ratował się ucieczką na Sycylię. Podanie głosi, 

że gdy Olimpiusz zamierzał w czasie Mszy świętej osobiście dokonać na św. Marcinie porwania, 

nagle oślepł. Konstantyn II wysłał wówczas z wojskiem drugiego apokryzariusza w osobie Teodora 

Kalliopy. Aresztował on papieża Marcina 17 czerwca 653 r. i w bardzo ciężkiej i upokarzającej po-

dróży zawiódł go na Naksos, gdzie chory papież spędził w nędzy cały rok. Następnie Marcin został 

wywieziony do Konstantynopola, gdzie stanął przed sądem senatu. Został oskarżony nie o obronę 

ortodoksyjności i potępienie Typos (edykt Konstansa II zakazujący dyskusji na temat liczby woli 

Chrystusa), ale o podżeganie do buntu egzarchy Olimpiusza, wzniecenie rozruchów i bezprawne 

ogłoszenie się papieżem. 

   Sąd cesarski skazał papieża na "degradację" ze wszystkich święceń duchownych i funkcji. Skazany 

na śmierć, został publicznie odarty z szat pontyfikalnych, zakuty w kajdany i poprowadzony przez 

miasto na miejsce kaźni. Za wstawiennictwem patriarchy Konstantynopola Pawła II karę śmierci za-

mieniono Marcinowi na dożywotnie zesłanie do Chersonezu na Krym. Zdołał on stamtąd napisać list, 

w którym skarży się, że nie ma nawet kawałka chleba, ale modli się, by na Stolicy Apostolskiej nie 

znalazł się heretyk-monoteleta, narzucony przez cesarza. Z powodu nieludzkich warunków papież 

zmarł z biedy i udręczenia 13 kwietnia 655 r. Pochowano go w miejscowym kościele pod wezwaniem 

Najświętszej Maryi Panny. Jego grób stał się nawet celem pielgrzymek. Marcin I był ostatnim, które-

go Kościół wpisał do katalogu świętych papieży i męczenników. 

 
Por.: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


