Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Święty Dobry Łotr. Święty Dyzmas (w prawosławiu Rach) to jeden z dwóch łotrów, powieszonych
na krzyżu obok Jezusa. Informację o
nim przekazuje św. Łukasz w swojej
Ewangelii. Kiedy drugi z ukrzyżowanych z Jezusem łotrów urągał
Mu, Dyzmas skarcił go mówiąc, że
oni umierają słusznie, za swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił.
Zwrócił się do Jezusa, prosząc, żeby
wspomniał na niego, kiedy już
przyjdzie do swego królestwa. A
Jezus obiecał Dobremu Łotrowi - bo
tak go od tego czasu nazywamy - że
jeszcze dziś będzie z Nim w raju.
Był to pierwszy swoisty akt kanonizacji, którego jeszcze na Krzyżu
dokonał Chrystus. O Dobrym Łotrze
pisało wielu Ojców Kościoła i świętych. Jego imię - Dyzmas - pochodzi z pism apokryficznych.
Kościół wschodni czci go nawet jako męczennika. W Bolonii,
w kościele św. Witalisa i w bazylice św. Stefana, oddawano
cześć częściom krzyża, na którym Dobry Łotr miał ponieść
śmierć. Pielgrzymi, udający się do Ziemi Świętej, chętnie nawiedzali miejscowość Latrum w pobliżu Emaus, która im
przypominała postać Dobrego Łotra. Dobry Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia; pokazuje, że nawet w ostatniej
chwili życia można jeszcze powrócić do Boga. Św. Dyzmas
jest patronem Gallipoli (Apulii), skruszonych złodziejów,
więźniów, umierających, skazanych na śmierć i dobrej śmierci
oraz kapelanów więziennych, pokutujących i nawróconych
grzeszników. Stanowi wzór doskonałego żalu za grzechy. W
ikonografii pr zedstawiany jest jako młodzieniec, r ównież w
wieku dojrzałym, a nieraz też jako starzec. Jego strojem jest
opaska na biodrach lub krótka tunika. Atrybutami św. Dyzmy
są krzyż, łańcuch, maczuga, miecz lub nóż. Warto wiedzieć,
że dolna (trzecia) ukośna belka prawosławnego krzyża symbolizuje skazańców ukrzyżowanych z Chrystusem. Jej prawy
kraniec, uniesiony do góry, wskazuje niebo, do którego poszedł Dobry Łotr. Lewy kraniec wskazuje piekło, do którego
trafił ten, który nie wyraził skruchy. Episkopat Polski zdecydował w 2009 r, że dzień wspomnienia św. Dobrego Łotra
obchodzony jest w Polsce jako Dzień Modlitw za Więźniów.
Redakcja: ks. Andrzej Wasowski
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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.: 10-12
16-17:30
(bez czw., sob. oraz uroczystości
i świąt - kościelnych i państwowych;
zaś w wakacje tylko po południu)
KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

PIERWSZE CZYTANIE Czytanie z Księgi
Wyjścia. Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia
imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej
Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w
płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz
widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął
od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie:
«Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu
zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy
zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu:
«Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział:
«Oto jestem». Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu!
Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym
stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze
Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy
na Boga. Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na
udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się
narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego
uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk
Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej
i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i
miód». Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do
Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają,
jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć?»
Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Jestem, który
jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela:
Jestem posłał mnie do was». Mówił dalej Bóg do
Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg
ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i
Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię
moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia». Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
DRUGIE CZYTANIE Czytanie z Pierwszego
Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że
nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod
obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i
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w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm
duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z
towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był
Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał
sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. Stało się
zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład
dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak
oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z
nich szemrali – i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzało się im
jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś
zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres
czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi,
baczy, aby nie upadł. Oto słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest królestwo niebieskie.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
EWANGELIA Słowa Ewangelii według
Świętego Łukasza. W tym czasie przyszli
jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z
krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:
«Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli
większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie,
że owych osiemnastu, na których zwaliła się
wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi
winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli
się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w
swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał
na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc
do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd
przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze
ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości
możesz go wyciąć”». Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 24 MARCA 2019
7.00 + Halinę Biegaj greg.7.
8.30 + Kamila Potępę greg.24
10.00 + Wandę, Józefa Nadrzyckich.
11.30 + Józefa, Stanisławę Bereda i zm. z
rodziny.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i
łaski dla Łucji i Wojtka z okazji urodzin
oraz dobrego przygotowania do I Komunii Św.
PONIEDZIAŁEK 25 MARCA 2019
7.00 + Halinę Biegaj greg.8
7.00 + Bronisławę, Aleksandra Dębskich,
C.R. Debskich.
7.00 + Kamila Potępę greg.25
10.00 Int. własna.
16.30 + Marię Gałas pp.
18.00 + Marię i Ryszarda Srebrnickich
( Dziękczynna z prośbą o Boże błog. z
okazji urodzin Elżbiety i Emilii Łapko ).
19.30 + Helenę, Michała Osuch, Dariusza
Nowaczek.
WTOREK 26 MARCA 2019
7.00 + Halinę Biegaj greg.9
7.00 + Kamila Potępę greg.26
7.00 + Hannę Tobolczyk, Irenę, Bogusława Mazanek.
10.00 Int. własna.
16.30 + Mariannę Rafalską pp.
18.00 + Jana, Pelagię Bolińskich, zm. z
rodziny Bolińskich.
19.30 + Bolesława i Waldemara Dylińskich.
ŚRODA 27 MARCA 2019
7.00 + Halinę Biegaj greg.10
7.00 + Leona, Cecylię, Janinę, Szczepana
Tytkowskich, Jana, Helenę Zdunek.
7.00 + Stanisława Magierę, Alinę, Włady-

sława Gromadków.
10.00 Int. własna.
16.30 + Waldemara Affek pp.
18.00 + Kamila Potępę greg.27
19.30 + Wacławę Chudy.
CZWARTEK 28 MARCA 2019
7.00 + Halinę Biegaj greg.11
7.00 + Mariana Dymowskiego w 10 r. śm.
7.00 + Halinę, Jana Miklewicz.
18.00 + Kamila Potępę greg.28
PIĄTEK 29 MARCA 2019
7.00 + Halinę Biegaj greg.12
7.00 + Halinę, Leszka Szałkowskich.
7.00 + Aleksandrę, Wiktora Łabeda, Alfonsa Bonk.
18.00 + Kamila Potępę greg.29
18.00 + Anielę Maciątek.
SOBOTA 30 MARCA 2019
7.00 + Kamila Potępę greg.30
7.00 + Halinę Biegaj greg.13.
7.00 + Hieronima, Czesławę Liwskich,
Zdzisława, Władysława, Annę Bieńkowskich.
18.00 + Kazimierza Miętka, Janinę Lasocką, zm. z rodziny Szymańskich,
Szmidtów i Miętków.
18.00 + Mirosława Głosa w 1 r. śm.
NIEDZIELA 31 MARCA 2019
7.00 + Halinę Biegaj greg.14.
8.30 + Stefana, Helenę Kania, Irenę, Jana
Węglewicz.
10.00 + Genowefę, Ignacego, Wojciecha
Jeszkie.
11.30 + Romana, Damiana, Martę, Tadeusza Zakrzewskich.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Jana Dziubę.

24 . 03 . 2019 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Dziś rozpoczynamy w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne połączone z Renowacją Misji Świętych. Prowadzi je o. Krzysztof, paulin.
Dziś porządek niedzielny Mszy św., o godz. 17.15 zapraszamy na Gorzkie
Żale.
Jutro w poniedziałek, wtorek i środę porządek Rekolekcji będzie następujący:
7.00 – Msza św. z nauką ogólną.
10.00 – Msza św. z nauką ogólną.
16.30 – Msza św. z nauką dla dzieci.
18.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży.
19.30 – Msza św. z nauką ogólną.
Po Mszy św. o godz. 19.30 będzie Apel Jasnogórski. Spowiedź rano, potem
od godz. 9.30 i po południu od godz. 16.00. W środę ofiary składane
na tacę będą przeznaczone na potrzeby zakonu, w którym o. Krzysztof pracuje.
2.
Jutro ( 25 marca – poniedziałek ) uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to zarazem 27 rocznica powstania Diecezji Warszawsko – Praskiej.
3.
W tym tygodniu rozpoczną się prace remontowo – budowlane związane z naprawą schodów wejściowych do kościoła (wejście boczne od
strony plebanii). W związku z tym przez jakiś czas to wejście będzie
zamknięte, a wchodzić będziemy tym wejściem co kiedyś. Przepraszamy za utrudnienia.
4.
Dnia 7 kwietnia w naszej parafii będziemy przeżywać uroczystości
Katyńskie. Tego dnia o godz. 13.00 będzie Msza św. w tej intencji z
udziałem władz oraz innych zaproszonych gości.
5.
Spotkanie dla rodziców i chrzestnych dzieci, które mają być chrzczone
w I Dzień Świąt Wielkanocnych odbędzie się 10 kwietnia (środa) po
Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30.
6.
Spotkanie modlitewno – muzyczne dla dzieci szkolnych w sobotę o
godz. 10.30. Zapraszamy do miłej zabawy i modlitwy.
7.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej—nabyć ją można
w zakrystii.
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Bożenna Włostowska, Halina Wojnarowska W ieczny odpoczynek...

