
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 NIE-

BIESKIEGO, 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 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 

 

 
Zachęcamy do spowiedzi. W związku z tym, że nie 

można być w grupie oraz, że spowiedź nie może 
odbywać się w konfesjonale – spowiadamy w 
salce przy kościele. Tak jest codziennie. 

Jutro tj. w poniedziałek, oraz we wtorek i środę spowia-
dać będziemy od godz. 14.00 do 18.00. Bądź też 
można przyjść i umówić się z księdzem na jakąś in-
ną godzinę indywidualnie. 

W Wielki Czwartek spowiadać będziemy od godz. 16.00 
do 17.30. 

W Wielki Piątek spowiadać będziemy od godz. 9.00 do 
11.00 i po południu od godz. 15.30 do 17.30. Podob-
nie będzie w Wielką Sobotę. 
W Niedzielę Wielkanocną – Msza św. Rezurekcyj-

na o godz. 6.00 – nie będzie procesji. Następne 
Msze św. o godz. 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. W 
niedzielę Wielkanocną nie będzie Mszy św. o 
godz. 8.30. 

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. wg po-
rządku niedzielnego. 

Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy tym wszyst-
kim naszym parafianom, którzy w tej całej sytu-
acji, gdy nie ma zbieranych ofiar, pamiętają o 
naszej parafii i o nas, składając ofiary na potrze-
by naszej parafii, czy to wpłacając na konto pa-
rafialne, czy przynosząc je osobiście. Dziękuje-
my wam za ten wyraz waszej pamięci i wspar-
cia. Pamiętamy o was w modlitwie. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Tygodnik 
„Niedziela” jest dostępny w zakrystii. Polecamy 
bardzo gorąco nasz diecezjalny tygodnik 
„Idziemy”, który jest dostępny w internecie. 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 
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EWANGELIA. Męka naszego Pana Jezusa 
Chrystusa według Świętego Mateusza. Jezusa 
postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik 
zadał Mu pytanie: Czy Ty jesteś Królem żydow-
skim? Jezus odpowiedział: + Tak, Ja nim jestem. 
A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie 
odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: Nie słyszysz, 
jak wiele zeznają przeciw Tobie? On jednak nie 
odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiest-
nik bardzo się dziwił. A na każde święto namiest-
nik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, które-
go chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więź-
nia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, 
spytał ich Piłat: Którego chcecie, żebym wam 
uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesja-
szem? Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wy-
dali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona 
jego przysłała mu ostrzeżenie: Nie miej nic do 
czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we 
śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. Tym-
czasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby 
żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. 
Pytał ich namiestnik: Którego z tych dwu chcecie, 
żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. 
Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z 
Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali 
wszyscy: Na krzyż z Nim! Namiestnik powiedział: 
Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze 
głośniej krzyczeli: Na krzyż z Nim! Piłat, widząc, 
że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, 
wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie 
jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza 
rzecz. A cały lud zawołał: Krew Jego na nas i na 
dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a 
Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. 
Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą 
do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohor-
tę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz 
szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli 
Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. 
Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, 
mówiąc: Witaj, Królu żydowski! Przy tym pluli na 
Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go 
wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na 
Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na 

ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego 
człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego 
przymusili, żeby niósł krzyż Jego. Gdy przyszli na 
miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Cza-
szki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosz-
tował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, 
rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie 
losy. I siedząc tam, pilnowali Go. A nad głową 
Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To 
jest Jezus, Król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano 
z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, 
drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przecho-
dzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, 
mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni 
go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś 
Synem Bożym, zejdź z krzyża! Podobnie arcyka-
płani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi, szy-
dząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie 
może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz 
zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał 
Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. 
Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak 
samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim 
ukrzyżowani. Od godziny szóstej mrok ogarnął 
całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około go-
dziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: 
Elí, Elí, lemá sabachtháni? To znaczy: Boże mój, 
Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, nie-
którzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. 
Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, 
nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał 
Mu pić. Lecz inni mówili: Zostaw! Popatrzmy, czy 
nadejdzie Eliasz, aby Go wybawić. A Jezus raz 
jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 
A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z 
góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. 
Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy 
umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego 
zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i 
ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy 
trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie zie-
mi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: 
Prawdziwie, Ten był Synem Bożym. Oto słowo 
Pańskie. 



NIEDZIELA 5 Kwietnia 2020 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO 
RÓŻAŃCA 
8.30 + Piotra Siekluckiego i dziad-
ków z obu stron. 
10.00 Grzegorza Czarneckiego w 
18 r. śm., zm. rodziców Janinę, 
Antoniego Padło. 
11.30 O Boże błog. i łaski dla Ma-
teusza w 18 urodziny. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Zmarłych z rodziny: Ol-
szewskich, Stankiewiczów, Sadow-
skich, Kaczorek i Kazimierczak. 
PONIEDZIAŁEK 6 Kwietnia 
2020 
7.00 + Tadeusza Fabisiaka w 12 r. 
śm. 
7.00 O Boże błog. i łaski oraz opie-
kę Matki Bożej dla Teresy i Joan-
ny. 
7.00 + Józefa Wasiaka w 3 r. śm. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMAR-
ŁYCH. 
WTOREK 7 Kwietnia 2020 
7.00 + Stanisławę, Franciszka 
Bartkowskich i zm. z rodziny. 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
7.00 + Krystynę, Genowefę, Stefa-
na, Zdzisława Piłatowiczów. 
18.00 + Zbigniewa Stochowskiego 
w 1 r. śm. 
ŚRODA 8 Kwietnia 2020 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 

błog. dla Przemysława i Mariusza. 
7.00 + Genowefę, Stanisława, Ta-
deusza Sosińskich. 
7.00 + Klementynę, Danutę, Bro-
nisława Śniadych, Monikę, Stefa-
nię, Józefa, Stefana Bziuków, Lu-
cynę, Zenona, Skubińskich, Bar-
barę, Kazimierza Mikulskich. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 

CZWARTEK 9 Kwietnia 2020 

18.00 UROCZYSTA MSZA ŚW. 
WIECZERZY PAŃSKIEJ 
PIĄTEK 10 Kwietnia 2020 

18.00 LITURGIA MEKI PAŃ-
SKIEJ 

SOBOTA 11 Kwietnia 2020 

18.00 WIGILIA PASCHALNA 

NIEDZIELA 12 Kwietnia 2020 
6.00 ZA PARAFIAN 

10.00 + Ryszarda, Kamilę Nesner, 

Bogumiła Siudeja. 

11.30 + Jerzego ( 16 r. ), Jolantę, 

Genowefę, Bronisława, Czesławę, 

Tadeusza, Andrzeja Rudnickich, 

Krystynę, Jana, Roberta, Marka 

Moskwa. 

13.00  
18.00 W 30 r. urodzin Sebastiana 

Frączyka. 

5  .  IV  .  2020    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Palmową. Zgodnie z zarządzeniem władz pań-

stwowych w Mszach św. oraz w Liturgii Wielkiego Tygodnia może być 
obecnych maksymalnie 5 osób. Nie ma poświęcenia palm, jest tylko błogo-
sławieństwo. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty 
do Grobu Pańskiego. 

Jutro będzie Msza św. zbiorowa za zmarłych o godz. 18.00. Intencje można 
składać w zakrystii. Wyczytywanie ich rozpoczniemy o 17.50. Pragniemy 
przypomnieć, że w tej Mszy św. może uczestniczyć max. 5 osób zgodnie z 
zarządzeniem władz państwowych. 

Triduum Paschalne 
Wielki Czwartek ( 9 kwietnia ). 
 Godz. 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej ( po liturgii Adoracja do godz. 
21.00 ) 
Wielki Piątek ( 10 kwietnia ). 
 Od godz. 9.00 będzie możliwość prywatnej modlitwy. Nie będzie Ciemnej 
Jutrzni. 
 Godz. 18.00 – Liturgia Meki Pańskiej ( po liturgii możliwość modlitwy w 
kościele do godz. 21.00 ). 
Wielka Sobota ( 11 kwietnia ). 
 Od godz. 9.00 możliwość prywatnej modlitwy w kościele. Nie będzie Ciem-
nej Jutrzni. 
 Godz. 18.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej. 
Pamiętajmy, że w świątyni może przebywać max. 5 osób w trakcie liturgii jak 
też i poza nią. Pilnujmy tego. 

W wielki Piątek rozpoczyna się nowenna do Miłosierdzia Bożego ( ze względu 
na panującą sytuację odmawiamy ją prywatnie ). 

W Wielką Sobotę NIE BĘDZIE poświęcenia pokarmów. W domach, prywatnie 
przed śniadaniem wielkanocnym odmawiamy modlitwę błogosławieństwa 
pokarmów. Tekst tej modlitwy jest na naszej stronie parafialnej oraz na 
stoliku przy wyjściu z kościoła. 

( Ciąg dalszy na następnej stronie ) 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Renata Szajnok, W ieczny odpoczynek... 


