
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 

 

  1. Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zapra-

szamy o godz. 15.00,  na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

 

  2. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień miłosierdzia. Ofiary zbie-

rane na tacę, przeznaczone są na dzieła charytatywne 

„Caritas” w naszej Diecezji. 

 

  3. W przyszłą niedzielę (19 kwietnia) w naszym Kościele 

odbędą się uroczystości rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 

O godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji po-

mordowanych. W uroczystości wezmą udział rodziny pomor-

dowanych i zaproszeni goście. 

 

  4. W tym tygodniu 14 i 17 kwietnia (wtorek i piątek) będą 

próby dla dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Ko-

munii św, zaś w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 

11.30 odbędzie się dla nich spotkanie formacyjne. 

 

  5. Od 19 kwietnia (przyszła niedziela) rozpoczynamy cykl 

konferencji przedślubnych dla narzeczonych. Spotkania będą 

się odbywały w niedziele o godz. 19.00 w sali przy kancela-

rii. 

 

  6. Dnia 20 kwietnia (poniedziałek) odbędą się bezpłatne 

badania słuchu w przychodni na ul. Paderewskiego 3b. Bada-

nie przeznaczone jest dla pacjentów dorosłych z problemami 

słuchu oraz użytkowników aparatów słuchowych. Szczegóły 

w gablocie na zewnątrz. 

 

  7. Organizujemy wyjazd do Hiszpanii i Francji –w dn.10-17 

września br. Koszt 3.320zł + 40 Euro – zostały jeszcze 4 

miejsca –zapraszamy. Przekażcie tę informację bliskim, zna-

jomym ,może oni skorzystają. 

 

  8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Nabyć ją moż-

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

Wiadomości Parafialne 
II NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO                                    12 kwietnia 2015r. 

PIERWSZE CZYTANIE 

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Jeden 
duch i jedno serce ożywiały wszystkich 
wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, 
co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. 
Apostołowie z wielką mocą świadczyli 
o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszy-
scy mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cier-
piał niedostatku, bo właściciele pól albo 
domów sprzedawali je i przynosili pienią-
dze ze sprzedaży, i składali je u stóp aposto-
łów. Każdemu też rozdzielano według po-
trzeby. 

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 Pierwszego Listu św. Jana Apo-
stoła. Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus 
jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy 
miłujący Tego, który dał życie, miłuje rów-
nież tego, który życie od Niego otrzymał. 
Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Bo-
że, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego 
przykazania, albowiem miłość względem 
Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, 
a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko 
bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża 
świat, tym właśnie zwycięstwem, które 
zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto 
zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że 
Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus 

jest Tym, który przyszedł przez wodę 
i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz 
w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo: 
bo Duch jest prawdą. 

Oto słowo Boże. 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;  
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według św. Jana. Było to wie-
czorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, 
gdzie przebywali uczniowie, drzwi były za-
mknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, 
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 odpuści-
cie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzy-
macie, są im zatrzymane". Ale Tomasz, jeden 
z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem 
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc ucznio-
wie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!". Ale 
on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zo-
baczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego 
w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do 
boku Jego, nie uwierzę". A po ośmiu dniach, 
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz 
domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo 
drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: 
"Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: 
"Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. 
Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym". Tomasz Mu 
odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział 
mu Jezus: "Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogo-
sławieni, 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 Me-
sjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli 
życie w imię Jego. 

Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 12. 04. 2015 

7.00 RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO. 

8.30 + Annę, Stefana Obrębskich, zm. z rodz. 

10.00  Wszystkie członkinie Nowodwor-

skiego Stowarzyszenia Amazonek i kobiet 

dotkniętych chorobą onkologiczną. 

11.30 + Helenę, Zdzisława Jeszkie. 

13.00   ZA PARAFIAN. 

18.00 + Halinę, Mieczysława Wiśniew-

skich, zm. z rodz. 

 

PONIEDZIAŁEK 13. 04. 2015 

7.00 + Danutę i Mariana Podłuckich. 

7.00 + Józefa Kamińskiego i za zm. z rodz. 

Bieńkowskich i Kamińskich. 

7.00 + Mariana Kęsickiego w 13 r. śm., 

rodziców Połeć i c.r. Kęsickich. 

 

18.00 + Jerzego Mariańskiego w 3 rocz. śm. 

i zm. rodziców Mariańskich. 

18.00 + Jacka w 40 r. śm., Kazimierza, He-

lenę, Juliana i Henryka Ciszewskich. 

 

WTOREK 14. 04. 2015 

7.00 + Stefana, Władysław i Ryszarda Moż-

dżyńskich. 

7.00 + Jadwigę i Stanisława Płaszczyńskich. 

7.00 + Krystynę i Jana Szpakiewicz w r. śm. 

 

18.00 + Jerzego Kobylińskiego w 2 r. śm. i 

Emilię Osik w 5 r. śm. 

18.00 + Halinę Kłos. 

 

ŚRODA 15. 04. 2015 

7.00 + Katarzynę Wakulczyk, Walentynę, 

Jerzego, Eugeniusza i Marka Kijanowskich. 

7.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego. 

 

18.00   Nowenna do MBNP 

18.00 + Stanisława Gac p.p. 

  Intencje mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Maria Kuczyńska 

Śp. Krystyna Dąbrowska 

Śp. Halina Dołęgowska 

Śp. Edward Hrechorowicz 

Wieczny odpoczynek… 

Ochrzczeni: 
1. Michał Sarga. 2. Magdalena Górecka. 
3. Damian Dąbek. 4. Igor Stanisław Grzesiak. 
5. Bartosz Kawczyński. 

Intencje mszalne c. d. 
CZWATEK 16. 04. 2015 

7.00 + Jarosława w 3 r. śm. i zm. z rodz. Pierście-

niak i Koszałkowskich. 

7.00 + Genowefę i za dusze w czyśćcu ciepiące. 

7.00 + Piotra Fajfer w 3 r. śm., Halinę Lewandowską. 

18.00 + Krystynę i Tadeusza Wiśniewskich i cr. 

Wiśniewskich. 

PIĄTK 17. 04. 2015 

7.00 Msza Św. wynagradzająca Najświętrzemu 

Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze, naszej parafii 

i całego świata. 

7.00 + Romana Rockiego i zm. z rodziny. 

7.00 + Grzegorza Komendowskiego w 2 r. śm. 

18.00 O Boże błogosławieństwo dla Tomasza i Anny 

18.00 + Krystynę Kowalczyk p.p. 

SOBOTA 18. 04. 2015 

7.00 + Stanisława i Genowefę, Tadeusza Sosińskich. 

7.00 + Bogumiła Siudej i Ryszarda Nesner. 

7.00 + Wojciecha Chołocińskiego. 

18.00 + Wojciecha Lesak, Helenę i Józefa. 

18.00 + Janusza Purzyckiego. 

NIEDZIELA 19. 04. 2015 

7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich 

7.00 + Mirosława Banach w 4 r. śm., Krzysztofa, 

Danutę, Tadeusza i Wiesława Burkackich 

8.30 + WYPOMINKI ROCZNE. 

10.00 + Wiesława Cyrych, Grzegorza i Stanisława 

Lewandowskich, Witolda Postek i zm. z rodziny 

Cyrych i Lewandowskich. 

11.30   W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

13.00   ZA PARAFIAN. 

18.00 + Franciszka w 14 r. śm. Antoninę i Piotra 

Prusaczyk. 

 

12 KWIETNIA. ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 Okres Wielkanocny można porównać do swoistego tryptyku: przygo-

towaniem do niego jest Wielki Post, potem przez cały tydzień (święta i okta-

wa) cieszymy się uroczystością Zmartwychwstania; wreszcie przez kolejne 

tygodnie obchodzimy czas wielkanocny aż do uroczystości Zesłania Ducha 

Świętego. Szczególnie uroczysty charakter ma pierwszy tydzień po Wielkano-

cy.  Koncentruje się jako oktawa na tajemnicy zmartwychwstania Pana Jezu-

sa. Zgodnie z pragnieniem Kościoła, w Wigilię Paschalną katechumeni przyj-

mują chrzest. Neofici otrzymują wówczas białe szaty jako symbol niewinno-

ści. Niegdyś dorośli ochrzczeni w tych szatach przychodzili codziennie do 

kościoła. Tak było aż do soboty, w którą składali białe szaty i oddawali 

je szafarzowi, by mogły służyć także innym. W Niedzielę Przewodnią, czyli 

pierwszą po Wielkanocy, nowo ochrzczeni w Rzymie w uroczystej procesji 

udawali się do kościoła św. Pankracego, by uczestniczyć we Mszy. Na tę 

uroczystość specjalnie wybrano kościół stacyjny św. Pankracego, by podkreślić, że młodzieniec ten 

do godowej szaty niewinności dodał purpurę krwi męczeńskiej. Przykład dzielnego młodzieńca miał 

być zachętą dla "nowo narodzonych" dzieci Bożych i Chrystusowego Kościoła, by dla zachowania 

niewinności, otrzymanej na chrzcie, byli gotowi na wszelkie ofiary. 

 W jednym z objawień, jakie otrzymała święta siostra Faustyna Kowalska, Pan Jezus wyraził 

życzenie, aby Niedziela Biała była obchodzona również jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Niedzie-

la ta bowiem zamyka faktycznie cykl naszego Odkupienia. Pan Jezus przez swoje zmartwychwstanie 

zamyka swoją działalność zbawczą na ziemi w sensie historycznego wydarzenia. Wiemy bowiem, 

że dzieło zbawienia trwa nadal i trwać będzie po wszystkie czasy aż do skończenia świata. Prawda 

o Bożym miłosierdziu przewija się przez całe dzieje ludzkości. W raju Pan Bóg daje zrozpaczonym 

pierwszym ludziom nadzieję zbawienia i wyzwolenia z mocy szatana. Dla sprawiedliwego Abrahama 

Bóg okazał gotowość przebaczenia skazanym miastom, jeśli znajdzie się wśród nich choćby dziesię-

ciu ludzi sprawiedliwych. W Starym Testamencie znajdziemy wiele innych opowiadań o Bożym 

miłosierdziu. 

 Najlepiej jednak okazało się ono na ziemi w Synu Bożym, Wcielonym Słowie. Ewangeliści 

całą Jego publiczną działalność streszczają w tym jednym zdaniu: "Dobrze wszystko uczynił". 

Najwięcej miłosierdzia Chrystus okazywał grzesznikom. Wiedział bowiem, że są oni narażeni 

na największe niebezpieczeństwo - na potępienie wieczne. Dlatego otaczał ich tak czułą miłością. Pan 

Jezus nauczał: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Idźcie i starajcie się zrozu-

mieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powoływać sprawiedli-

wych, lecz grzeszników". Przypowieści Chrystusowe o miłosiernym Samarytaninie, o synu marno-

trawnym czy o zgubionej owcy - to prawdziwe arcydzieła literatury ogólnoświatowej, ale równocze-

śnie namacalne dowody, jak bardzo Pan Jezus był ludzki. Miłosierdzie dla rodzaju ludzkiego przypie-

czętował aktem najwyższej ofiary, bo haniebną śmiercią na krzyżu. Dlatego słusznie wśród wezwań 

litanii do Najświętszego Serca Jezusowego znalazło się i to: "Serce Jezusa pełne miłości i dobroci". 
 

Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/milosierdzie/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


