Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Droga krzyżowa
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny,
który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.
A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały
nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: + Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi
dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe
niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy
zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas! i do pagórków: Przykryjcie
nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?
E. Prowadzono też innych dwóch – złoczyńców, aby ich z Nim stracić.
Ukrzyżowanie
Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i
złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Jezus zaś mówił: + Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. E. A
oni rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.
Wyszydzenie na krzyżu
Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: T. Innych
wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym
Wybrańcem. E. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i
podawali Mu ocet, mówiąc: T. Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim,
wybaw sam siebie.
E. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski.
Nawrócony złoczyńca
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: I. Czyż
Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. E. Lecz drugi,
karcąc go, rzekł: I. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę
ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną
karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. E. I dodał: I.
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. E.
Jezus mu odpowiedział: + Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze
Mną w raju.
Śmierć Jezusa
E. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do
godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła
się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: + Ojcze, w
Twoje ręce powierzam ducha mego. E. Po tych słowach wyzionął
ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.
Po zgonie Jezusa
Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc: I.
Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. E. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały, bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się
temu.
Oto słowo Pańskie.
Redakcja: ks. Andrzej Wasowski
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PIERWSZE CZYTANIE Czytanie z Księgi
proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. 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 mojej
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.
DRUGIE CZYTANIE Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus,
istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając
się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci
uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając
się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył 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.
EWANGELIA Męka naszego Pana Jezusa

Chrystusa według Świętego Łukasza
Jezus przed Piłatem E. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: T. Stwierdziliśmy, że ten człowiek
podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków cezarowi i że siebie podaje za
Mesjasza-Króla. E. Piłat zapytał Go: I. Czy
Ty jesteś Królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział mu: + Tak. E. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: I. Nie znajduję
żadnej winy w tym człowieku. E. Lecz oni
nastawali i mówili: T. Podburza lud, szerząc
swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie
rozpoczął, aż dotąd. E. Gdy Piłat to usłyszał,
zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w
tych dniach również przebywał w Jerozolimie.

14 KWIETNIA 2019 .

Jezus przed Herodem Na widok J ezusa
Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o
Nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak,
zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie
stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas
wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą;
na pośmiewisko kazał Go ubrać w lśniący
płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem
bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni.
Jezus ponownie przed Piłatem Piłat więc
kazał zwołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud i rzekł do nich: I. Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że
podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go
wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej
winy w sprawach, o które Go oskarżacie.
Ani też Herod – bo odesłał Go do nas; przecież nie popełnił On nic godnego śmierci.
Każę Go więc wychłostać i uwolnię.
Jezus odrzucony przez swój naród
E. A był obowiązany uwalniać im jednego
na święta. Zawołali więc wszyscy razem: T.
Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza! E.
Był on wtrącony do więzienia za jakieś rozruchy powstałe w mieście i za zabójstwo.
Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: T. Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! E. Zapytał ich po raz trzeci: I. Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem
w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę
Go więc wychłostać i uwolnię. E. Lecz oni
nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając
się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się
ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich
żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego,
którego się domagali, a który za bunt i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa
zaś zdał na ich wolę. ( c.d. ostatnia strona )

NIEDZIELA 14 KWIETNIA 2019
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO.
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Henrykę, Leona Sumińskich.
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Halinę Biegaj greg.28
PONIEDZIAŁEK 15 KWIETNIA
2019
7.00 + Halinę Biegaj greg.29
7.00 + Jana Martę Kowalik i zm. rodziców.
7.00 + Mirosława w 9 r. śm. i Krzysztofa Banach i zm. rodziców, Danutę,
Tadeusza i Wiesława Burkackich.
18.00 O dalsze Boże błog. i wszelkie
łaski dla Tomasza i Ani.
WTOREK 16 KWIETNIA 2019
7.00 + Halinę Biegaj greg.30
7.00 + Helenę, Stanisława, Stefana,
Mariana, Henryka i zm. z rodziny
Kowalskich, Stefanię Majewską i zm.
z rodziny Kępińskich.
7.00 + Katarzynę Fidler pp.
18.00 + Stanisława. Irenę, Włodzimierza, Barbarę, Jerzego, Edwarda Rakowskich.

ŚRODA 17 KWIETNIA 2019
7.00 INTRONIZACJA – Wynagra-

1.
2.

dzająca Najśw. Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i

3.

grzechy nasze i całego świata.
7.00 W INTENCJI KS. BOBERTA Z
RACJI IMIENIN.

4.

5.

7.00 + Romana Rockiego.
18.00 NOWENNA DO MBNP
CZWARTEK 18 KWIETNIA 2019
18.00 UROCZYSTA MSZA ŚW.
WIECZERZY PAŃSKIEJ
PIĄTEK 19 KWIETNIA 2019
18.30 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
SOBOTA 20 KWIETNIA 2019
19.00 WIGILIA PASCHALNA.

6.

7.

NIEDZIELA 21 KWIETNIA 2019
6.00 ZA PARAFIAN
10.00 + Franciszka w 18 r. śm. Antoninę, Piotra Prusaczyk.

8.
9.
10.

11.30 +Władysława, Mariannę, Wiesława Nosarzewskich oraz ich rodzi-

11.
12.

ców, zm. z rodziny Piaseckich, Nadborskich, Choros, Feliksa Mańkowskiego.
13.00 W INTENCJI DZIECI, RODZICÓW ORAZ CHRZESTNYCH –
CHRZTY.
18.00 + Jerzego Kuleszę ( 4 r. śm. ).

13.
14.
15.
16.

14 . 04 . 2019 - OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Palmową. Zapraszamy dzisiaj na Nabożeństwo Gorzkich Żali o godz.
17.15. Ministranci rozprowadzają palemki.
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
Zebraliśmy 3300 zł. Dziękujemy. Dziękujemy również Paniom z Kół Różańcowych za przeprowadzenie
zbiórki.
W miniony piątek odprawiliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej idąc ulicami naszej Parafii. Dziękujemy
wszystkim przybyłym za wspólną modlitwę .Słowa podziękowania kierujemy do osób, które włączyły się
w przygotowanie tego nabożeństwa i prowadzenie rozważań. Dziękujemy policjantom z Komendy powiatowej w Nowym Dworze Mazowieckim, za pomoc w bezpiecznym przeżywaniu tego nabożeństwa.
Kancelaria parafialna w Wielkim Tygodniu / ten tydzień/ będzie czynna – w poniedziałek, wtorek, środa
w godz.10.00 -12.00 i 16.00-17.30.
Od CZWARTKU kancelaria będzie NIECZYNNA.
TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK - 18 Kwietnia
Godz.18.00 – Msza Św. Wieczerzy Pańskiej
/ po Liturgii Adoracja do godz.21.00 /
WIELKI PIĄTEK - 19 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 - 20 Kwietnia
Godz.8.00 – Rozpoczęcie Adoracji
Godz.9.00 – Ciemna Jutrznia
Godz.19.00 – Liturgia WIGILII PASCHALNEJ
/prosimy o przyniesienie ze sobą odpowiednio zabezpieczonych świec/
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.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę w godz.8.00 - 9.00 i 10.00 – 16.00.W czasie święcenia pokarmów w Wielką sobotę ministranci będą rozprowadzać wodę święconą. Ofiary składane przy tej okazji
będą przeznaczone na ich potrzeby. W godz.9.00 – 10.00 będzie przerwa w święceniu pokarmów - w tym
czasie bowiem będzie śpiewana Ciemna Jutrznia.
Spowiadać będziemy tylko do środy włącznie . Od czwartku spowiedzie już nie będzie. Nie odkładajmy
spowiedzi na ostatnią chwilę !!!!!
W Niedzielę Wielkanocną - Rezurekcyjna procesja i Msza św. o godz.6.00, oraz Msze św. o godz. 10.00,
11.30, 13.00 i 18.00.W Niedzielę Wielkanocną NIE BĘDZIE MSZY ŚW. o godz.8.30.
Zapraszamy dziewczynki ,które chciałby sypać kwiatki podczas procesji Rezurekcyjnej – próba w najbliższą środę /17 kwietnia/ o godz.16.30. Zwracamy się z prośbą o przynoszenie kwiatków do sypania na
procesję. Dziękujemy.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. wg. porządku niedzielnego. Taca będzie przeznaczona na K.U.L.
W środę 17 kwietnia swoje imieniny będzie przezywał ks. Robert. Msza św. w intencji solenizanta będzie
odprawiona w środę o godz. 7.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Ks. Robertowi życzymy dużo
mocy łaski Ducha Św., Bożego błogosławieństwa, oraz wszelkiego dobra w życiu codziennym. Szczęść
Boże!
Pragniemy poinformować, że Bierzmowanie w naszej parafii będzie 15 maja o godz. 18.00.
W sklepiku Brata Alberta można nabyć karty świąteczne, świeczki ozdobne, baranki, paschaliki oraz
różne ozdoby.
Dnia 28 kwietnia ( Niedziela ) o godz. 19.00 rozpocznie się w naszej parafii kurs przedmałżeński. Spotkania będą się odbywały w salce przy Kancelarii parafialnej.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Stefan Bziuk i Ewa Tomaszewska W ieczny odpoczynek...

