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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 NIEBIE-

SKIEGO, 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 Ar-
chanioła 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
ul. Warszawska 1a 
tel. 022/775 23 32 
e-mail:  
kancelaria@ndmswmichal.pl 

 

Z pełnych życzliwości serc pragniemy złożyć wam nasze życzenia: Niech Zmartwych-
wstały Chrystus obdarza Was łaską,abyście na co dzień  doświadczali Jego zbaw-
czej obecności w radościach i cierpieniach, w mocy i slabości.Niech te święta staną 
się okazją do spotkania Boga w drugim człowieku. 
 
1. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim,którzy włączyli się w przygotowanie 
    Triduum Paschalnego. Dziękujemy : chórowi „ SOLI  DEO „ p.Organiście,scholi. 
    służbie liturgicznej.Dziękujemy siostrze Katarzynie,pani Bożenie Kotuła. Dziękujemy 
    asyście procesyjnej, bielankom, Policji ,za zabezpieczenie trasy procesji 
    rezurekcyjnej. Dziękujemy harcerzom i straży za warty wystawione przy Grobie . 
    Dziękujemy wszystkim za wszystko.Niech Zmartwychwstały Jezus wynagrodzi  
    wszelki podjęty trud dla Jego chwały. 
 
2. Słowa podziękowania kierujemy także do wszystkich,którzy złożyli ofiary na kwiaty 
    do Grobu Pańskiego i do świątecznej dekoracji kościoła. Bóg zapłać. 
 
3. W poniedziałek wielkanocny – Msze św. wg.porządku niedzielnego.Ofiary,które  
    złożymy na tacę,przeznaczone będą na K.U.L. 
4. Z okazji Świąt zmartwychwstania Pańskiego za naszym pośrednictwem życzenia do 
    wszystkich parafian kierują : 
    * Siostry Przełożona Generalna i Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Św.Katarzyny 
    * Rektor,Przełożeni i alumni Seminarium Duchownego naszej Diecezji 
    * Posłowie na Sejm R.P.- Jadwiga Zakrzewska i Marian Błaszczak 
    * Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta 
    * Starosta Nowodworski 
    * Komendant i strażnicy miejscy 
    * Komitet Miejski Prawa i Sprawiedliwości w Nowym Dworze Mazowieckim 
    * Dyrektorzy ,nauczyciele i pracownicy szkół: 
    * Gimnazjum nr.1 im Jana Pawła II 
    * Zespołu Szkół Zawodowych nr.1 
    * Liceum Ogólnokształcącego im.Wojska Polskiego 
    * Zespołu Placówek Edukacyjnych 
    * Rodzice,opiekunowie i dzieci ze wspólnoty Niepełnosprawnych 
    * Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
    * Prezes,Zarząd i pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
    * Dyrektor i pracownicy Nowodworskiego Ośrodka Kultury 
    * Kierownictwo,pracownicy i dzieci z „ Ogniska” TPD oraz młodzież z Terapi 
       Zajęciowej 

Zarząd i pracownicy Zakładu Energetyki Cieplnej     
Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek 
Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego 
Dyrektor i pracownicy Radia Warszawa 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dążność”(odczytać tekst z kartki) 
Przewodniczący Zarządu Osiedla nr.5 
 
Za przesłane życzenia składamy serdeczne podziękowania. 
 

5. Przeżywamy nowennę przed świętem Miłosierdzia Bożego. Modlitwy nowennowe 
    odmawiamy do soboty włącznie po Mszy św.o godz.18.00. 
 
6. W piątek z racji oktawy Wielkanocy można spożywać pokarmy mięsne. 
 
7. W Przyszłą Niedzielę będziemy obchodzić Święto Miłosierdzia Bożego.Tym samym 
    rozpocznie się tydzień miłosierdzia,a ofiary składane na tacę tego dnia przeznaczone 
    będą na dzieła miłosierdzia. 
 
8. W tym dniu przeżywać będziemy Uroczystość kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII 
    Zapraszamy 27 (niedziela ) na godz.20.00. Będzie sprawowana Msza św. dziekczynna 
    za dar kanonizacji. 
 
9. W sobotę 26 kwietnia ( w wigilię Bożego Miłosierdzia ) po Mszy św. o godz.18.00, 
    będzie można zabrać do swoich domów, światło – Iskrę Bożego Miłosierdzia, 
    będzie to można uczynić także przez całą niedzielę. Trzeba tylko przynieść z sobą 
    świecę lub lamion. 
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Wiadomości  Parafialne 
  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego,                  20 kwietnia 2014r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu 
Czytanie z Dziejów Apostolskich Dz 10,34a.37-43 
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, 
przemówił: „Wiecie, co się działo w całej Judei, po-
cząwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie 
sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Du-
chem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, 
przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 
którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świad-
kami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w 
Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. 
Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać 
się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio 
przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili 
po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić 
ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią 
żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, 
że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje 
odpuszczenie grzechów”. 
Oto słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY  
Ps 118,1-2.16-17.22-23 
Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. 
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Niech dom Izraela głosi: 
„Jego łaska na wieki”. 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, 
prawica Pańska moc okazała. 
Nie umrę, ale żył będę 
i głosił dzieła Pana. 

Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym. 
Stało się to przez Pana 
i cudem jest w naszych oczach. 
DRUGIE CZYTANIE 
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan 
Kol 3, 1-4 
Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali z mar-
twych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa 
Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, 
co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bo-
wiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. 
Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem 
z Nim ukażecie się w chwale. 
Oto słowo Boże. 
SEKWENCJA 
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. 
Maryjo, 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 Galileja. 
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 1 Kor  5,7b-8a 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. 
Odprawiajmy nasze święto w Panu. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
EWANGELIA 
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego 
Słowa Ewangelii według świętego Jana J 20,1-9 
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy 
jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do 
grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobie-
gła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego 
ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: 
„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położo-
no”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do 
grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń 
wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A 
kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże 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 na 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 mar-
twych. 
Oto słowo Pańskie. 



 

Intencje Mszalne 

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA   
„Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, położyłeś 
na mnie swą rękę" - głosi antyfona otwierająca liturgię 
tej niedzieli. Dzisiejsze czytania biblijne ukazują nam 
takich właśnie ludzi - do których dotarło światło wielka-
nocnego poranka. Wczoraj z Nim przybici do krzyża i 
pogrzebani, dzisiaj powstają i świadczą o Jego zwycię-
stwie. Pascha Chrystusa staje się Paschą Kościoła. 
Każdy z nas jest wezwany, aby w tę największą z uroczy-
stości, w pierwszy dzień nowego świata, całym swym 
życiem odpowiedzieć Marii Magdalenie: „Wiem, że 
zmartwychwstał", gdy ona zawoła: „Widziałam Pana"! 
 

 
PAN  ZMARTWYCHWSTAŁ,  ALLELUJA !!! 
Radości, pokoju, nadziei i mocy Bożej wypływa-

jącej z prawdy o  Zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa, na każdy dzień często niełatwego ży-

cia wszystkim naszym Parafianom i Gościom 
życzą Ks. Proboszcz i Kapłani posługujący w 
parafii św. Michała Arch. w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 

NIEDZIELA 20.04.2014 
6.00   Za Parafian  
10.00   Wypominki roczne. 
11.30 + Stanisławę w 2 r. śm., Waleriana i Dariusza Dubiła, 
Jana, Jadwigę i zm. z rodziny Mizerskich i Daniszewskich. 
13.00   W int. dzieci i rodziców - CHRZTY  
18.00 + Hannę Tobolczyk. 
 
PONIEDZIAŁEK 21.04.2014 
7.00 + Ryszarda Traczyk 
8.30 + Marcina Dębskiego i jego rodziców oraz Andrzeja 
Kalinowskiego i jego rodziców 
10.00 + Franciszka w 13 r. śm, Antoninę, Piotra, Stanisława i 
Kazimierza Prusaczyk 
11.30 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich 
13.00 + Bogumiła (m) Siudaj 
18.00 + Czesława (m) w 3 r. śm., Leokadię i Jana Piekut, 
Helenę, Bolesława, Jerzego i Mariana Rydzewskich   
 
WTOREK 22.04.2014 
7.00 +Halinę i Eugeniusza Kosiorek, za dziadków Kosiorków i 
Ostaszewskich. 
7.00 + Ewę Kamińską  
7.00 + Jerzego Liwskiego 
18.00 + Romana Rockiego 
 
ŚRODA 23.04.2014 
7.00 + Jerzego Jastrzębskiego i zm. z rodz, Katarzynę Mietiuł-
ka i zm z rodz.. 
7.00 +Józefa i Janinę Lewandowskich, zm. z rodz Lewandow-
skich i Sierańskich. 
7.00 +Jerzego Rakowskiego. 
18.00    Nowenna do MBNP  
18:00 + Edwarda Śmigrodzkiego p.p. 
 
 
CZWATEK 24.04.2014 
7.00 +Franciszka, Janinę, Zofię i Jana Olkowskich, Zygmunta, 
Marię, Zenona i Feliksę Grikin, zm. z rodz. Olkowskich, 
Grikin i Simonaić. 
7.00 + Zdzisława Gołębiewskiego 
7.00 +Tadeusza Ulanowskiego 
18.00 +Jerzego, Czesława, Annę i Stanisława Łuszczyńskich. 
 
PIĄTEK 25.04.2014 
7.00 + Piotra Bieleckiego. 
7.00 + Bożenę Pniewską, Leokadię, Iwana i Irenę Wilczek 
7.00 + Annę i Stefana Obrębskich 
18.00 + Zdzisława Śmigrodzkiego w 1 r. śm. oraz za jego 
rodziców i teściów. 
18:00 + Jarosława, Karola i Józefa Koszałkowskich 
 
SOBOTA 26.04.2014 
7.00 +Mariana Kęsickiego w 12 r. śm. , zm. z rodz. Połciów i 
Kęsickich. 
7.00 + Bogdana i Piotra Jakubowskich  
7.00 + Melanię, Zbigniewa, Helenę i Mariana Wrona 
18.00  + Mieczysława Gawińskiego  
 
NIEDZIELA 27.04.2014 
7.00 + Jana i Danutę Granoszewskich, Władysława, Mieczy-
sławę i Waldemara Tobolczyk i zm. z rodz. 
8.30 +Jerzego Ancerowicz, Teresę i Jerzego Jędrzejczak i zm z 
rodz. Ancerowicz, Jędrzejczak 
 i Woźniak. 

10.00 + W intencji Amazonek 
11.30 +Henrykę i Leona Sumińskich. 
13.00   Za Parafian   
18.00 + Jadwigę i Jerzego Mikiel 
 

Potrzebujemy 
Ciebie, zmar-
twychwstały 
Panie,  
także i my, ludzie 
trzeciego tysiąc-
lecia! 
Zostań z nami 
teraz i po wszyst-
kie czasy. 
 
 

Spraw, by materialny postęp ludów 
nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, 
które są duszą ich cywilizacji. 
Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze. 
W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, 
bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego (por.J6, 
68). Mane nobiscum, Domine! Alleluja! 
(URBI ET ORBI  WIELKANOC 2005 ORĘDZIE 
JANA PAWŁA II) 

11. W naszej parafii od  przyszłej niedzieli 27 kwietnia będziemy przeżywali Jerycho Różańcowe. Czuwanie Jerycha Różańcowe-
go rozpoczniemy 27 kwietnia o godz.19.00,wtedy nastąpi wystawienie Najśw.Sakramentu i nabożeństwo różańcowe. To czuwa-
nie ,przy udziale różnych wspólnot parafialnych,osób indywidualnych  trwać będzie całą noc i cały dzień 28 kwietnia do 
godz.19.00. Celem Jerycha różańcowego jest zburzenie wszelkich murów, które oddzielają człowieka od Boga,które uniemożliwia-
ją wypełnienie woli Boga.Chcemy  tez wynagrodzić za grzechy,przebłagać Boga za grzechy wszystkich stanów i wyprosić łaskę 
odnowy. Szczegółowy plan jest wywieszony w gablocie i umieszczony w naszej gazetce i stronie internetowej.Gorąco zapraszamy 
do wspólnej modlitwy. 
12. W niedzielę 4 maja podczas Mszy św. o godz.11.30 będziemy przeżywać w naszej Parafii uroczystość rocznicy I Komunii św. 

Ogłoszenia CD ... 

Wyjazd – Pielgrzymka Wrocław 2014 
13-15 czerwca 2014 roku 

Zakwaterowanie: 2 osobowe pokoje w hotelu Hotel Bacero*** http://www.hotelbacero.com.pl/  

Szkic Programu: 
1 Dzien  
Gdoz 4.00 Msza Św oraz wyjazd w kierunku Wrocławia (zabieramy prowiant!!!) 
Godz 13.30 Zwiedzanie z przewodnikiem Wrocławia 
Planowana Trasa: Ostrów Tumski: Kolebka miasta- średniowieczny ośrodek administracji państwowej, książęcej, 
kościelnej i kultu religijnego; Katedra z kaplicami, wieża widokowa; Ostrów Piasek: Kościół NMP z ruchomą 
szopka; Rynek, jego okolice oraz wnętrze Ratusza (funkcja dawna i obecna); Uniwersytet-gmach główny, Aula 
Leopoldina, Wieża Matematyczna, Kościół Imienia Jezusa; Przyroda Wrocławia: Ogród Botaniczny- bogata szata 
roślinna, Muzeum Przyrodnicze: stałe wystawy; Park Szczytnicki- największy i najstarszy teren zielony Wrocła-
wia założony pod koniec XVIII w jako ogród książęcy, Hala Stulecia z pergolą oraz iglicą, Ogród Japoński utwo-
rzony w latach 1909- 1912 r., Park Południowy- 27 ha, założony ok. 1890 r. w stylu angielskim, kilkadziesiąt 
gatunków drzew godnych uwagi. Śladem Wrocławskich Krasnali: obecnie w różnych punktach miasta stoją, sie-
dzą lub klęczą różnych rozmiarów krasnale. 
Godz ok 19.30 Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu 
2 Dzień 
Godz 8.30 Sniadanie  
Przejazd i zwiedzanie Zamku w Książu Przewidywana trasa z przewodnikiem: 
TRASA SZLAKIEM DAISY  – zamek, tarasy, park. Trasa obejmuje zwiedzanie zamku, tak jak w trakcie zwie-
dzania trasą „Od Piastów do tajemnic II wojny światowej” i jest poszerzona o zwiedzanie tarasów zamkowych 
(przejście tarasami dookoła zamku), a także o zwiedzanie parku. W ramach trasy parkowej grupa dochodzi zabyt-
kową aleją lipową pod Kaplicę Grobową Hochbergów, skąd przechodzi na punkt widokowy, z którego podziwiać 
można zamek i Wąwóz Pełcznicy. Z punktu widokowego turyści wracają pod budynek bramny zamku. Istnieje 
możliwość dokupienia biletów na wieżę do każdej z tras. Wejście na wieżę jest realizowane po zakończonym 
przejściu danej trasy. WIEŻA (wejście na wieżę jest realizowane po zakończonym przejściu danej trasy wyłącznie 
jako dodatek do tras turystycznych z przewodnikiem, maksymalna ilość osób jednorazowo na wieży - 15) 
Dodatkową atrakcją jest wejście na zamkową wieżę, skąd roztacza się piękna panorama na Sudety i okolicę. Przy 
dobrej przejrzystości powietrza widok sięga nawet do 100 km w linii prostej. Wieża stanowi najlepszy punkt wi-
dokowy w okolicy. 
Dodatkowo wejście do palmiarni oraz na III piętro Zamku. 
Powrót do hotelu, obiado – kolacja 
Tego dnia po zmroku ruszamy na zwiedzanie Wrocławia nocą elektrycznymi pojazdami. 
3 Dzień  
7.30 Sniadanie 8.00 Msza Św 10.00 Zwiedzanie Panoramy Racławickiej 
Wyjazd w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego 
 

Cena 560 zł obejmuje: sniadania oraz obiad według możliwości, autokar, noc-
leg, przewodnika, zestaw tour guide ze sluchawką dla przewodnika, przewod-
ników opłaty wstępu do zwiedzanych atrakcji, kościoły, uniwersytet, zamek w 
Ksiązu Palmiarnia wszystkie opłaty potrzebne do realizacji programu. Zapisy 

wraz z zaliczka 200 zl  do 11 maja u Ks. Łukasza 
 


