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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Chór „ SOLI DEO „ zaprasza na koncert pieśni pasyjnych.Koncert odbędzie się dziś o
godz.16.15.Zapraszamy.
2. Na rozważanie Męki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali zapraszamy dziś o g
17.15.
3. W miniony piątek odprawiliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii.Dziękujemy wszystkim przybyłym za wspólną modlitwę.Słowa podziękowania kierujemy do zespołów parafialnych,których członkowie włączyli się w przygotowanie tego
nabożeństwa.Dziękujemy policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim za pomoc w bezpiecznym przeżywaniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
4. Kancelaria Parafialna w Wielkim Tygodniu (ten tydzień ) będzie czynna :
- w poniedziałek, wtorek i środę w godz.10.00 – 12.00 i 16.00 – 17.30.
Od czwartku KANCELARIA BĘDZIE NIECZYNNA .
5. TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK - 17 kwietnia Godz.18.00 - Msza św.Wieczerzy Pańskiej,
Po liturgii adoracja do godz.21.00
WIELKI PIĄTEK - 18 kwietnia
Godz.8.00 - Rozpoczęcie adoracji Godz.9.00 - Ciemna Jutrznia
Godz.18.30 - Liturgia Męki Pańskiej, Po Liturgii adoracja przy Grobie Pańskim do
godz.21.00
WIELKA SOBOTA - 19 kwietnia
Godz.8.00 - Rozpoczęcie adoracji Godz.9.00 - Ciemna Jutrznia
Godz.20.00 - Liturgia WIGILII PASCHALNEJ Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.
6. W Wielki Piątek rozpoczniemy nowennę do Miłosierdzia Bożego.W Wielki Piątek i w
Wielką Sobotę nowennę odprawimy o godz.15.00. Od niedzieli Wielkanocnej do soboty
włącznie nowennę odprawimy po Mszy św.wieczornej.
7. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę w godz.8.00 – 9.00 i 10. – 16.00. W czasie
święcenia pokarmów w Wielką Sobotę ministranci będą rozprowadzać wodę święconą.Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na fundusz ministrancki.
8. W poniedziałek, wtorek i środę okazja do spowiedzi w godz.7.00-7.30 i 18.00 – 19.00
W Wielki Piątek spowiedź w g 15.30 – 16.30 W Wielką Sobotę spowiedź w g.15.30 –
17.00.
9. W niedzielę Wielkanocną : Rezurekcyjna procesja i Msza św. o godz.6.00, oraz Msze
św. o godz.10.00 , 11.30 , 13.00 (chrzest dzieci ) i 18.00. W niedzielę wielkanocną NIE
BĘDZIE Mszy św. o godz.8.30.
10. W poniedziałek wielkanocny Msze św.wg porządku niedzielnego. Taca będzie
przeznaczona na K.U.L
11. Zapraszamy dziewczynki, które chciałyby sypać kwiaty podczas procesji rezurekcyjnej – próba odbędzie się 15 kwietnia (wtorek ) o godz.17.00
12. Zapraszamy mieszkańców na nadzwyczajny koncert Oratoryjny –Świętemu
Janowi Pawłowi II, w dniu 26 kwietnia o godz.17.00 w Kościele Św. Piotra i
Pawła (Osiedle Młodych )w Nowym Dworze Mazowieckim.
13. W naszej Parafii będziemy przeżywali Jerycho Różańcowe.Celem Jerycha Różańcowego jest zburzenie wszelkich murów oddzielających człowieka od Boga,które uniemożliwiają wypełnienie woli Pana Boga.Chcemy wynagrodzić za grzechy nadużyć,które
spowodowały moralne szkody,a jednocześnie pragniemy wypraszać łaskę odnowy
sił.Podejmujemy modlitwę ekspijacyjną ,czyli przebłaganie Boga za grzechy wszystkich
stanów. Czuwanie Jerycha Różańcowego rozpoczniemy 27 kwietnia o godz.19.00.wtedy
nastąpi wystawienie Najśw.Sakramentu i nabożeństwo różańcowe.To czuwanie, przy
udziale różnych wspólnot parafialnych ,osób indywidualnych trwać będzie całą noc i
cały dzień 28 kwietnia do godz.19.00.
14. Dnia 27 kwietnia o godz.20.00 zapraszamy wszystkich na uroczystą Mszę Św. dziękczynną za kanonizację Św. Jana Pawła II.
15. W niedzielę 4 maja podczas Mszy św.o godz.11.30 będziemy przeżywać w naszej
parafii uroczystość rocznicy I Komunii św.
16. W tym tygodniu rozpoczęliśmy prace remontowe w zakrystii ,zarówno w zakrystii
kapłańskiej jak i ministranckiej – trwa malowanie,czyszczenie okien ze starego ,odpadającego kitu,ponowne ich kitowanie i bejcowanie.

Wiadomości Parafialne
Numer uroczysty

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 1a
tel.
022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl

Zapowiedzi
Krzysztof majański kaw z par tut oraz Karina Nawrot Panna z par tut
Dobromir Maciej Grzywa kaw z par tut oraz Aneta Ewelina Wielocha Panna z par
tut

KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

EWANGELIA W CZASIE PROCESJI
I POŚWIĘCENIA PALM
Wjazd Jezusa do Jerozolimy
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Łk 19,28-40
Jezus ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy. Gdy
przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej
Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc:
„Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do
niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jeszcze
nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A
gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: «Pan go potrzebuje»”. Wysłani poszli i znaleźli
wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali
oślę, zapytali ich jego właściciele: „Czemu odwiązujecie oślę?” Odpowiedzieli: „Pan go potrzebuje”. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe
płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe
płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza Góry
Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić
radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I
wołali głośno: „Błogosławiony Król, który przychodzi
w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach”. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu
rzekli do Niego: „Nauczycielu, zabroń tego swoim
uczniom”. Odrzekł: „Powiadam wam, jeśli ci umilkną,
kamienie wołać będą”.
Oto słowo Pańskie.
PIERWSZE CZYTANIE
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem,
że nie doznam wstydu
Czytanie z Księgi proroka Izajasza - Iz 50,4-7
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym
umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo
Krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się
nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój
bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg
mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi,
dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że
wstydu nie doznam
Oto słowo Boże.

Niedziela Palmowa, 13 kwietnia 2014r.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126,1-2ab.2cd i 4.5.6
Refren: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli,
niech go ocali, jeśli go miłuje”.
Sfora psów mnie opadła,
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi,
policzyć mogę wszystkie moje kości.
Dzielą między siebie moje szaty
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka:
pomocy moja śpiesz mi na ratunek.
Będę głosił swym braciom Twoje imię
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu
wiernych:
„Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie,
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela”.
DRUGIE CZYTANIE
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg
Go wywyższył
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian Flp 2,6-11
Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz
ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne
uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy
się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i
podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Flp 2,8-9
Chwała Tobie, Królu wieków
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,
a była to śmierć na krzyżu.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko
i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.
Chwała Tobie, Królu wieków

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 13.04.2014
7.00 W int. Różańca Fatimskiego
8.30 + Stanisława Cyrankowskiego w 7 r. śm.
10.00 +Wiesława Cyrych, Stanisławę i Grzegorza
Lewandowskich oraz Witolda Postek.
11.30 + Mieczysława i Janinę w 1 r. śm. Kosowicz.
13.00 Za Parafian
18.00 +Jerzego Mariańskiego w 2 r. śm.
PONIEDZIAŁEK 14.04.2014
7.00 + Stefana i Władysławę Możdżyńskich
7.00 + Mariannę Parda p.p.
7.00 + Wiktorię, Marię i Czesława Traczyk.
18.00 + Tadeusza Radomskiego w 1 r śm..
WTOREK 15.04.2014
7.00 + Katarzynę Wakulczyk, Walentynę, Jerzego,
Eugeniusza, Marka Kijanowskich.
7.00 + Ewę Kamińską
7.00 + Grzegorza, Bronisława i Władysławę Podgórskich, Stanisławę, Stanisława i Zygmunta Satkowskich.
18.00 + Wieława Sosińskiego w 7 r. śm.
ŚRODA 16.04.2014
7.00 O Boże błogosławieństwo dla Tomasza.
7.00 + Stanisława Zembrzyckiego w 1 r. śm.
7.00 + Jadwigę i Stanisława Piszczyńskich.
18.00

Nowenna do MBNP

CZWATEK 17.04.2014
18.00 UROCZYSTA MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ.
PIĄTEK 18.04.2014
18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ.
SOBOTA 19.04.2014
18.00 WIGILIA PASCHALNA
NIEDZIELA 20.04.2014
6.00 Za Parafian
10.00 Wypominki roczne.
11.30 + Stanisławę w 2 r. śm., Waleriana i Dariusza
Dubiła, Jana, Jadwigę i zm. z rodziny Mizerskich i
Daniszewskich.
13.00 W int. dzieci i rodziców - CHRZTY
18.00 + Hannę Tobolczyk.

WIELKI TYDZIEŃ rozpoczyna się Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej (Pasyjną), a kończy się Niedzielą Zmartwychwstania. Obie te wielkie niedziele jak
klamra spinają w jedną całość dwa najistotniejsze wydarzenia zbawcze: bolesną śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa. W sposób szczegółowy prawdę tę
ukazuj ą dni między tymi niedzielami, zwłaszcza ostatnie trzy dni paschalne (Triduum paschalne). Zbawcze
wydarzenia paschalne uobecniają się w sposób wyjątkowy w liturgii tych dni. Oprócz bogactwa czytań biblijnych i głębokich tekstów liturgicznych obrzędy Wielkiego Tygodnia posługują się bogatym językiem znaków i
symboli (palmy, umycie nóg, procesja do „ciemnicy",
odsłonięcie i adoracja Krzyża, Grób Pański, ogień światło (paschał), woda itp.). Liturgia tych dni koncentrując się na końcowych wydarzeniach życia Chrystusa,
ukazuje przede wszystkim Jego ostateczne zwycięstwo
nad grzechem i śmiercią, w tym również i nasze zwycięstwo. Liturgia Wielkiego Poniedziałku, Wtorku i Środy,
ukazuje nam Chrystusa - cierpiącego sługę, który dobrowolnie składa w ofierze swoje życie, aby wejść razem z
nami do chwały Ojca. Nie może temu przeszkodzić
grzech, zdrada (Judasza) i niewdzięczność człowieka.
Szczególnie ważne są trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia, które nazywamy Triduum paschalnym. Są one
największym świętem kościelnym i stanowią szczyt
całego roku liturgicznego. Rozpoczynają się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, punktem kulminacyjnym jest obchód Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, a
kończą się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.
KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA

Przed nami Wielki Tydzień - najważniejszy tydzień w
roku. Czytany dziś w kościołach opis Męki Pańskiej
wprowadza nas w wydarzenia, które przyniosły światu
zbawienie. Słowa i gesty Chrystusa, Jego całkowite
ogołocenie wskazują na dobrowolne przyjęcie na siebie
skutków wszystkich złych, również naszych, czynów. On
nie cofnął się przed ciosami, szyderstwem, sądową
kpiną, wreszcie haniebną śmiercią. By wypełniły się
Pisma. By ocalić nas od wiecznego zatracenia.

Tekst do przemyśleń
Godzina

Wspólnota

Czesc
różańca
Radosna

Intencja

19.00 – 20.00

Ministranci/Lektorzy/Dzieci

20.00-21.00

Msza Św.

21.00 – 22.00

(Po Mszy Św.) Apel Jasnogórski modlitwa
indywidualna.

22.00 - 23.00

Schola młodzieżowa

Bolesna

za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, Siostry zakonne

23.00 – 0.00

Siostry ze zgr Św. Katarzyny

Chwalebna

o nowe powołania do życia kapłańskiego
i zakonnego

0.00 – 1.00

Neokatechumenat oraz K. Domowy

Światła

1.00 – 2.00

Różaniec Fatimski oraz K. Domowy

Radosna

w intencjach ks. abp. Henryka Hosera
SAC
o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła
Świętego i Polski

2.00 – 3.00

Wspólnota Intronizacyjna oraz K. Domowy

Bolesna

o obudzenie ducha pokuty w Polakach

3.00 – 4.00

Chór Soli Deo oraz K. Domowy

Chwalebna

4.00 – 5.00

Różaniec Fatimski oraz K. Domowy

Światła

5.00 – 6.30

Żywy Różaniec

Radosna

o odkrycie daru Eucharystii w życiu
i misji rodziny
o wynagrodzenie Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa i Maryi za zniewagi
i profanacje
o pogłębienie ducha modlitewnego
w rodzinach

6.30 – 7.00
7.00 – 7.30
7.30 – 8.00

Godzinki
Msza Św parafialna
Modlitwa Indywidualna

8.00 – 9.00

Neokatechumenat

Bolesna

w intencjach wspólnot katolickich działających przy parafiach

9.00 - 10.00

Chorzy prowadzi Różaniec Fatimski

Chwalebna

10.00 – 11.00

Wspólnota Niepełnosprawnych

Światła

wynagrodzenie za grzechy narodu
i świata
za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, Siostry zakonne

11.00 – 12.00

Anioł Panski – Organista

12.05-13.00

Żywy Różaniec

Radosna

o nowe powołania do życia kapłańskiego
i zakonnego

13.00 – 14.00

Różaniec Faimski

Bolesna

14.00 – 15.00

Neokatechumenat

Chwalebna

w intencjach ks. abp. Henryka Hosera
SAC
o pogłębienie ducha modlitewnego
w rodzinach

15.00

Koronka do B. Miłosierdzia

15.15 – 16.00

Po koronce Bractwo sw Br Alberta

Światła

16.00-17.00

Siostry ze zgr św Katarzyny

Radosna

17.00 – 17.15

Modlitwa Indywidualna

17.15 – 18.00

Wyczytywanie intencji

18.00

Msza Św kończąca Jerycho Różańcowe

W int dzieci i młodzieży LSO
Dziękczynna za dar kanonizacji papieża
św. Jana Pawła II
wynagrodzenie za grzechy narodu
i świata

W int indyw.

o wynagrodzenie Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa i Maryi za zniewagi
i profanacje
o obudzenie ducha pokuty w Polakach
w intencjach wspólnot katolickich działających przy parafii

