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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 

 

 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 
Składają jej wierni uwielbień swych dary. 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała? 
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 
I świadków anielskich, i odzież, i chusty. 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 
A miejscem spotkania będzie Galilea. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 

SEKWENCJA 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 

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

Wiadomości Parafialne 
WIELKANOC                                                                           12 K������ 2020 �. 

PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy 
Piotr przybył do domu setnika Korne-
liusza w Cezarei, przemówił w dłuż-
szym wywodzie: «Wiecie, co się dzia-
ło w całej Judei, począwszy od Galilei, 
po chrzcie, który głosił Jan. Znacie 
sprawę Jezusa z Nazaretu, którego 
Bóg namaścił Duchem Świętym i mo-
cą. Dlatego że Bóg był z Nim, prze-
szedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając 
wszystkich, którzy byli pod władzą 
diabła. A my jesteśmy świadkami 
wszystkiego, co zdziałał w ziemi ży-
dowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, 
zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrze-
sił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu 
ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, 
wybranym uprzednio przez Boga na 
świadków, którzy z Nim jedliśmy i 
piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. 
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać 
świadectwo, że Bóg ustanowił Go sę-
dzią żywych i umarłych. Wszyscy pro-
rocy świadczą o tym, że każdy, kto w 
Niego wierzy, przez Jego imię otrzy-
muje odpuszczenie grzechów». Oto 
słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Kolosan. Bracia: Jeśli razem z 
Chrystusem powstaliście z martwych, 
szukajcie tego, co w górze, gdzie prze-
bywa Chrystus, zasiadający po prawi-
cy Boga. Dążcie do tego, co w górze, 

nie do tego, co na ziemi. Umarliście 
bowiem i wasze życie jest ukryte z 
Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże 
Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy ra-
zem z Nim ukażecie się w chwale. Oto 
słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana. Pierwszego dnia po szabacie, 
wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 
ciemno, Maria Magdalena udała się do 
grobu i zobaczyła kamień odsunięty 
od grobu. Pobiegła więc i przybyła do 
Szymona Piotra oraz do drugiego 
ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła 
do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie 
wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł 
więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do 
grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów 
drugi uczeń wyprzedził Piotra i przy-
był pierwszy do grobu. A kiedy się 
nachylił, zobaczył leżące płótna, jed-
nakże nie wszedł do środka. Nadszedł 
potem także Szymon Piotr, idący za 
nim. Wszedł on do wnętrza grobu i 
ujrzał leżące płótna oraz chustę, która 
była na Jego głowie, leżącą nie razem 
z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w 
jednym miejscu. Wtedy wszedł do 
wnętrza także i ów drugi uczeń, który 
przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i 
uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, które mówi, że On ma 
powstać z martwych. Oto słowo Pań-
skie. 



NIEDZIELA 12 Kwietnia 2020 
6.00 ZA PARAFIAN 
10.00 + Ryszarda, Kamilę Nesner, Bogu-
miła Siudeja. 
11.30 + Jerzego ( 16 r. ), Jolantę, Genowe-
fę, Bronisława, Czesławę, Tadeusza, An-
drzeja Rudnickich, Krystynę, Jana, Ro-
berta, Marka Moskwa. 
13.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne 
łaski oraz Boże miłosierdzie dla Michała. 
18.00 W 30 r. urodzin Sebastiana Frączy-
ka. 
PONIEDZIAŁEK 13 Kwietnia 2020 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FATIM-
SKIEGO. 
8.30 Dziękczynna za wszelkie łaski w ro-
dzinie Kalwików i Hadasiów. O błog. Boże 
i potrzebne łaski dla ks. Mariusza. 
10.00 + Halinę, Mieczysława Wiśniew-
skich, zm. z rodziny Wiśniewskich, Kowa-
lików. 
11.30 + Stanisława, Helenę, Włodzimierza, 
Jaerzego, Edwarda Rakowskich. 
13.00 + Emilię, Tadeusza, Annę, Bolesła-
wa, Zofię Bułków. 
18.00 W intencji dziękczynnej za tych, 
którzy dbają o nas i pomagają przy cho-
rych w czasie pandemii koronawirusa. 
WTOREK 14 Kwietnia 2020 
7.00 + Stefana, Władysławę, Ryszarda 
Możdżyńskich. 
7.00 + Jadwigę, Stanisława Piszczyńskich. 
7.00 + Szczepana, Tadeusza, Konrada Gło-
dowskich. 
18.00 + Witolda Mojek w 10 r. śm., Zdzi-
sława Godlewskiego, Apolonię, Józefa 
Brzezińskich. 
18.00 + Kacpra Zagozdona ( int. od piel-
grzymów z parafii Zagłoba) 
ŚRODA 15 Kwietnia 2020 
7.00 + Sławomira Jankowiaka. 
7.00 + Krystynę, Stefana Wysockich. 
7.00 + Krzysztofa Banasiuka. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Stanisława Borkowskiego w 1 r. 
śm. 

CZWARTEK 16 Kwietnia 2020 

7.00 + Basię, Jadwigę, Wacława, Włady-
sława Oleksiaków. 
7.00 + Czesława Jaczyńskiego pp. 
7.00 + Elżbietę Domańską pp. 
18.00 Stefana Jasińskiego, Adama Streżyń-
skiego. 
PIĄTEK 17 Kwietnia 2020 
7.00 Wynagradzająca Panu Jezusowi i 
Matce Bożej za wszystkie grzechy popeł-
nione w naszej Ojczyźnie z prośbą o łaskę 
powstrzymania pandemii koronawirusa. 
7.00 O Boże błog. i Miłosierdzie dla Toma-
sza w 50 urodziny i Ani. 
7.00 + Mirosława w 9 r. śm., Krzysztofa 
Banachów i zm rodziców Tadeusza i Da-
nutę Burkackich. 
18.00 W INTENCJI KS. ROBERTA – 
imieninowa. 
SOBOTA 18 Kwietnia 2020 
7.00 + Franciszka w 19 r. śm., Stanisławę, 
Antoniego, Piotra, Kazimierza Prusaczy-
ków. 
7.00 + Romana Rockiego. 
7.00 + Helenę, Stanisława, Stefana Kowal-
skich i zm. z rodziny. 
18.00 + Ewę, Henryka, Patryka, Ryszarda 
Tomaszewskich oraz dziadków z obu 
stron. 
18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski w 
50 r. ślubu Grażyny i Włodzimierza Ry-
maszewskich z prośbą o Boże błog. na dal-
sze wspólne życie. 
NIEDZIELA 19 Kwietnia 2020 
7.00 + Halinę w 22 r. śm., Juliana, Tadeu-
sza Drewnowskich, Tadeusza Sztenke, 
Jerzego Trzaskomę. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 W INTENCJI AMAZONEK 
11.30 Wynagradzająca za grzechy i o na-
wrócenie dla Polaków. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 Dziękczynna za 55 lat pożycia mał-
żeńskiego Barbary i Stanisława oraz o 
błog. na dalsze lata dla jubilatów, ich dzie-
ci i wnucząt. 

12 . 04 . 2020 - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Pragniemy złożyć wam nasze życzenia: 
Niech doświadczenie żywej obecności Jezusa Zmartwychwstałego w Słowie, które idzie z nami 

w drodze codziennych wydarzeń, w ostatnim czasie tak bardzo przejmujących i bolesnych, 

otwiera oczy naszych serc, by rozpoznać naszego Mistrza i usłyszeć „Pokój wam”. Niech Chry-

stus Zwycięzca obdarza siłą, zdrowiem i wszelkim błogosławieństwem. 
1.Składamy serdeczne podziękowania s. Scholastyce i p. Organiście za przygotowanie kościoła 

do świąt Wielkiej Nocy – za dekorację, wszelkie działania i pomoc. 
2.Jutro w poniedziałek wielkanocny – Msze św. wg. porządku niedzielnego. 
3.Dzisiaj będzie jeszcze transmitowana Msza św. z naszego kościoła o godz. 13.00, a jutro o 

godz. 10.00 i 13.00. 
3.Bardzo gorąco dziękujemy p. Adamowi Szabłowskiemu i p. Pawłowi Szczecińskiemu za prze-

prowadzenie tej transmisji i wszelką pomoc, by to się mogło odbyć. 
5.Z okazji świąt, za naszym pośrednictwem życzenia do nas wszystkich  kierują : 

• Burmistrz Nowego dworu Mazowieckiego p. Jacek Kowalski i Przewodniczący Rady 
Miasta p. Krzysztof Bisialski 

• Siostra Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny 
• Starosta Nowodworski p. Krzysztof Kapusta 
• Dyrektor i Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
• Zarząd i Pracownicy Banku Spółdzielczego 
• Dyrektor i Pracownicy Nowodworskiego Centrum Medycznego 
• Rektor Seminarium Misyjnego – Redemptoris Mater 
• Dyrektor i Pracownicy Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Za przesłane życzenia świąteczne składamy serdeczne podziękowania. 
6.Przeżywamy nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Modlitwy nowennowe odmawia-

my do soboty włącznie po Mszy św. wieczornej, a was pozostających w domach prosimy 
byście je odmawiali w waszych domach. 

7.W piątek z racji Oktawy Wielkanocy można spożywać pokarmy mięsne. 
8.W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Święto Miłosierdzia Bożego. Tym samym rozpocz-

nie się Tydzień miłosierdzia. W kościele odmówimy o godz.15.00 Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego – was prosimy jednoczcie się z nami, odmawiając ja w tym samym czasie w wa-
szych domach. 

9.Pragniemy poinformować, że z powodu przedłużenia zakazu co do liczby osób, oraz organizo-
wania masowych imprez – jesteśmy zmuszeni odwołać Uroczystość I Komunii Św. i Roczni-
cy Komunii Św. Wyżej wymienione uroczystości nie odbędą się we wcześniej ustalonych 
terminach. Przekładamy je na inny termin, kiedy już będzie możliwość ich zorganizowania. 

10.Pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy w tej trudnej sytuacji pamiętają o Parafii, 
wpłacając ofiary czy to na konto parafialne, czy przynosząc je osobiście. Za każdy ten gest 
waszej dobroci bardzo wam dziękujemy. 

11.W przyszłą Niedzielę będziemy też transmitować Msze św. z naszej Parafii o godz. 10.00, a o 
godz. 15.00 – Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Bowiem przyszła Niedziela to Święto Boże-
go Miłosierdzia. 

12.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii w Niedzielę, bądź w 
tygodniu kiedy jest otwarty kościół od godz. 14.00 do 18.00. Jest tygodnik „Niedziela” w 
cenie 6 zł., tygodnik „Gość Niedzielny” w cenie 10zł., oraz „Mały Gość Niedzielny” dla 
dzieci w cenie 5 zł. Tygodnik „Idziemy” jest dostępny na stronie internetowej tygodnika. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  W ieczny odpoczynek... 


