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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. W dniu dzisiejszym w naszej parafii odbędą się uro-

czystości Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. O godz. 13.00 

zostanie odprawiona Msza św. w intencji pomordowa-

nych - wezmą w niej udział rodziny pomordowanych 

i zaproszenie goście. 

2. Także dzisiaj rozpoczyna się cykl konferencji przed-

ślubnych dla narzeczonych. Spotkania będą się odby-

wały w niedziele o godz. 19.00 w sali przy kancelarii. 

3. Z racji III Niedzieli miesiąca zapraszamy dzisiaj 

w godz. 19.00 – 21.00 na Adorację Jezusa obecnego 

w Najśw. Sakramencie. Na tę modlitwę o godz. 19.00 

przychodzi młodzież przygotowująca się do sakramentu 

bierzmowania. 

4. Od jutra (tj. 18 kwietnia, poniedziałek) młodzież 

przygotowująca się do bierzmowania II rok, będzie 

miała obowiązkowe spotkania po wieczornych Mszach 

św. 

5. Spowiedź dla młodzieży przed bierzmowaniem, dla 

ich świadków oraz rodzin będzie w piątek (22 kwietnia) 

od godz. 16:30. 

6. W najbliższą sobotę (23 kwietnia) o godz. 18:00, 

w par. Św. Piotra i Pawła w NDM, zostanie odprawiona  

Msza Święta, podczas której będzie można skorzystać 

z dobrodziejstw, związanych z Rokiem Miłosierdzia 

i uzyskać odpust. Na powyższe uroczystości zaprasza 

Ks. Dziekan. 

7. W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka, 

w przyszłą niedziele (24 kwietnia) będą zbierane do 

puszek ofiary na pomoc humanitarną dla Ukrainy. 

8. Również w następną niedzielę Ks. Abp Henryk Ho-

ser zaprasza całe rodziny, środowiska parafialne, grupy 

i wspólnoty w naszej Diecezji do licznego udziału 

w Marszu Świętości Życia. Wyruszy on z Katedry War-

szawsko-Praskiej bezpośrednio po Mszy Świętej spra-

wowanej o godz. 11.00, by manifestować radość z daru 

życia oraz obronę życia od poczęcia do naturalnej 

śmierci. 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją 

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

Wiadomości Parafialne 
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                                                          17 kwietnia 2016r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owym 
czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez 
Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, 
weszli w dzień szabatu do synagogi i usie-
dli. A wielu pobożnych prozelitów towarzy-
szyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmo-
wie starali się zachęcić ich do wytrwania 
w łasce Boga. W następny szabat zebrało 
się niemal całe miasto, aby słuchać słowa 
Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogar-
nęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali 
się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł 
i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało 
głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro 
jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za 
niegodnych życia wiecznego, zwracamy się 
do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: 
„Ustanowiłem cię światłością dla pogan, 
abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”». 
Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili 
słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do 
życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie 
szerzyło się na cały kraj. Ale Żydzi podbu-
rzyli pobożne a wpływowe niewiasty 
i znaczniejszych obywateli, wzniecili prze-
śladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich 
ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na 
nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A ucz-
niowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. 

Oto słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: My ludem Pana i Jego owcami.  
2 Służcie Panu z weselem, * 
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. 
3 Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, † 
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, 
Jego ludem, owcami Jego pastwiska. 
   4 W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, † 
   z hymnami w Jego przedsionki, * 
   chwalcie i błogosławcie Jego imię. 
   5 Albowiem Pan jest dobry, † 
   Jego łaska trwa na wieki, * 
   a Jego wierność przez pokolenia. 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apo-
stoła. Ja, Jan, ujrzałem: a oto wielki tłum, 
którego nie mógł nikt policzyć, z każdego 
narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języ-
ków, stojący przed tronem i przed Baran-
kiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich 
palmy. I rzekł do mnie jeden ze Starców: 
«To ci, którzy przychodzą z wielkiego uci-
sku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka 
je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga 
i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie 
i w nocy. A Zasiadający na tronie rozcią-
gnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć 
ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich 
słońce ani żaden upał, bo pasł ich będzie 
Baranek, który jest pośrodku tronu, i popro-
wadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę 
otrze Bóg z ich oczu». 

Oto słowo Boże. 
 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Ja jestem dobrym pasterzem  
i znam owce moje, a moje Mnie znają. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 
Jezus powiedział: «Moje owce słuchają 
mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, 
a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na 
wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od 
wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać 
z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jeste-
śmy». 

Oto słowo Pańskie. 
 



NIEDZIELA 17.04.2016 
7.00 O Intronizację Jezusa Chrystusa przez 
władze kościelne i państwowe. 
7.00 + Michała Siuchtę 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. 
 
PONIEDZIAŁEK 18.04.2016 
7.00 + Marka Cichockiego 18 greg. 
7.00 + Michała Siuchta 15 greg. 
7.00 + Juliannę, Bolesława Kwiatkowskich. 
18.00 + Franciszka w 15 r. śm., Antoninę, 
Piotra, Stanisławę, Kazimierza Prusaczyk. 
18.00 + Stefana Kwiatkowskiego. 
 
WTOREK 19.04.2016 
7.00 + Stanisława Kołodziejczyka w 12 r. 
śm. 
7.00 + Michała Siuchta 16 greg. 
7.00 + Mirosława w 5 r. śm., Krzysztofa 
Banach, Tadeusza, Danutę, Wiesława Bur-
kackich. 
18.00 + Marka Cichockiego 19 greg. 
18.00 + Lucynę Sroka, Elżbietę Kostecką, 
Elżbietę, Ignacego Twarckich, Franciszka, 
 Janinę Stasińskich. 
 
ŚRODA 20.04.2016 
7.00 + Marka Cichockiego 20 greg. 
7.00 + Michała Siuchta 17 greg. 
18.00   Nowenna do MBN Pomocy. 
18.00 + Romana Rockiego. 
 
CZWATEK 21.04.2016 
7.00 + Marka Cichockiego 21 greg. 
7.00 + Michała Siuchta 18 greg. 
18.00.  

  Intencje Mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności 

odeszli: 

Śp. Kazimierz Dziewanowski 

 

Wieczny odpoczynek… 

Ochrzczeni: 
1. Dominik Bartosz Gos, 
2. Aleksandra Maria Dajcz, 
3. Jeremi Pawelczuk, 4. Bartosz Mendel. 

PIĄTEK 22.04.2016 
7.00 + Marka Cichockiego 22 greg. 
7.00 + Grzegorza Kacperskiego w 1 r. śm. 
7.00 + Michała Siuchta 19 greg. 
 
18.00 + Jerzego Balcewicza. 
18.00 + Czesława w 5 r. śm., Leokadię, Jana 
Piekut. 
 
SOBOTA 23.04.2016 
7.00 + Jerzego Jastrzębskiego, zm. z rodz. 
7.00 + Michała Siuchta 20 greg. 
 
18.00 + Marka Cichockiego 23 greg. 
18.00 + Tadeusza Ulanowskiego w 3 r. śm. 
 
NIEDZIELA 24.04.2016 
7.00 + Marka Cichockiego 24 greg. 
8.30 + Michała Siuchta 21 greg. 
8.30 + Jana, Danutę Granoszewskich, Wła-
dysława, Mieczysławę, Waldemara Tobol-
czyk, zm. z rodz. 
10.00 + Jerzego Rakowskiego. 
11.30    
13.00   Za Parafian. 
18.00  

19 kwietnia. Święty Ekspedyt, męczennik. 

   Ekspedyt był legionistą, dowódcą wojska i chrześcijaninem. Jego chrześcijański legion w 274 r. 

swoimi modłami dokonał cudu. Gdy cesarz Marek Aureliusz prowadził wojnę z Markomanami 

(dzisiejsze Czechy), wśród najstraszliwszej posuchy utrudniającej walkę Ekspedyt wyprosił 

u Boga obfity deszcz i grad, a błyskawice tak oślepiły nieprzyjaciela, że poniósł klęskę. Żołnierze 

Ekspedyta nie złożyli wraz z cesarzem i resztą wojska ofiary bogom pogańskim. Marek Aureliusz 

wydał wtedy edykt na pochwałę chrześcijan, a bohaterski legion obdarzył tytułem "Legii Piorunu-

jącej". Ekspedyt stał się symbolem zwycięstwa i moralności żołnierskiej, a przykładem swojego 

życia pociągał innych do Boga. Religia chrześcijańska niedługo cieszyła się pozorną wolnością, gdyż w 285 r. na 

rzymskim tronie zasiadł cesarz Dioklecjan. Zaczęły się nowe prześladowania; cesarz za namową swego zięcia 

Galeriusza rozkazał, by wszyscy żołnierze składali ofiary pogańskim bogom. Wydał też edykt nakazujący znisz-

czenie wszystkich chrześcijańskich kościołów i spalenie świętych ksiąg. Wydawało się, że nikt nie będzie miał 

odwagi sprzeciwić się temu, a jednak Ekspedyt - nieustraszony wyznawca Chrystusa - zerwał rozkaz cesarski 

z muru i publicznie go zniszczył. Został za to umęczony wraz z pięcioma towarzyszami w 303 r. Święci Ekspedyt, 

Ermogen, Kajus, Aristonikus, Rufus i Galatus jednego dnia otrzymali koronę męczeńską. Św. Ekspedyt przedsta-

wiany jest jako legionista w zbroi. W lewej ręce trzyma palmę męczeństwa, a w prawej krzyż z łacińskim napisem 

"hodie" - dziś. Stopą depcze kruka, który w dziobie ma szarfę z napisem: "cras" - jutro. W ten sposób ikonografia 

przypomina, aby nie odkładać do jutra tego, co może prowadzić do zbawienia. Zgodnie z legendą, w dniu, w któ-

rym Ekspedyt postanowił przyjąć chrzest, diabeł przybrawszy postać wrony (lub kruka) namawiał go do wstrzy-

mania się z decyzją do następnego dnia (cras). Ekspedyt zmiażdżył go jednak stopą, mówiąc, że dzisiaj (hodie) 

chce zostać chrześcijaninem. Wzmianki o nim można znaleźć w pismach z V w. Potem całkowicie przygasł, aż do 

ponownego ożywienia w XVII w., głównie w Niemczech i na Sycylii. Obecnie jego kult jest bardzo żywy szcze-

gólnie w Rzymie, ale także w Brazylii, Argentynie, Chile, na Filipinach, w Reunion i w Polsce. 

20 kwietnia. Święta Agnieszka z Montepulciano, dziewica i zakonnica. 

Agnieszka urodziła się w 1268 r. w toskańskim Gracciano Vecchio, leżącym w pobliżu Montepul-

ciano. Pochodziła ze szlacheckiej rodziny Lorenza i Marii Segni. Legenda głosi, że jej narodziny 

poprzedziła niezwykła światłość. Miała być bardzo pobożnym dzieckiem; od najwcześniejszych 

lat pragnęła wstąpić do klasztoru, czemu rodzice byli przeciwni. Dopiero niezwykłe wydarzenie 

skłoniło ich do oddania 9-letniej córki do szkoły klasztornej. Tym wydarzeniem był atak kruków, 

które nadleciały do dziewczynki znad domu schadzek w Montepulciano. Agnieszka miała wtedy 

zapowiedzieć, że w tym miejscu powstanie kiedyś klasztor. Szkołę klasztorną, do której oddano 

Agnieszkę, prowadziły franciszkanki zwane del Sacco - od workowatych habitów. Jako czterna-

stoletnia dziewczyna Agnieszka postanowiła zostać zakonnicą. Za zezwoleniem Stolicy Świętej w wieku lat 15 

stanęła na czele grupy zakonnic i założyła z nimi nowy klasztor w Procero. Wybrana wbrew własnej woli na prze-

łożoną tego klasztoru, wsławiła go swoją mądrością, pobożnością i darami nadprzyrodzonymi. Pod kierownictwo 

duchowe przeoryszy, młodej wiekiem, ale dojrzałej doskonałością chrześcijańską, zaczęły zgłaszać się licznie 

nowe kandydatki. Na wiadomość o tym mieszkańcy Montepulciano zaprosili ją do siebie. Powróciła więc i stała 

się matką nowej gałęzi dominikańskiej. Nowy klasztor Santa Maria Novella stanął w tym samym miejscu, gdzie 

niegdyś istniał dom schadzek. Matka Agnieszka nadała mu regułę św. Augustyna, a później przyłączyła klasztor 

do rodziny dominikańskiej. Pan Bóg obdarzył ksienię darem wizji, proroctw i ekstaz. Św. Katarzyna ze Sieny 

będzie widziała w niej dla siebie wzór do naśladowania. Kiedy w roku 1377 przybyła do jej relikwii z pielgrzym-

ką, zawołała: "Matko nasza, Agnieszko, chwalebna!" Wielkim uczuciem miłości Agnieszka otaczała Dzieciątko 

Jezus oraz Dziewicę Maryję. Umocniona darami Ducha Świętego, stała się jasną lampą modlitwy i miłości, 

a dzięki swojemu męstwu oraz autorytetowi podtrzymywała ducha obywateli w dążeniu do jedności i pokoju. 

Zmarła w rodzinnym mieście 20 kwietnia 1317 r. Papież Klemens VII wyniósł ją do chwały błogosławionych 

w roku 1532, a papież Benedykt XIII 10 grudnia 1726 r. zaliczył ją uroczyście w poczet świętych. Jej nienaruszo-

ne ciało w 1435 r. zostało sprowadzone do kościoła dominikańskiego w Orvieto, gdzie przechowywane jest do 

dnia dzisiejszego. Przez ponad 300 lat pozostawało ono nienaruszone. Później umieszczono jej doczesne szczątki 

w woskowej figurze, pozostawiając na widoku tylko jej ręce i stopy, z których wypływał pachnący olejek. 
Por.: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


