OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Palmową - jest to zarazem III Niedziela miesiąca. W godz. 19.00 – 21.00 zapraszamy na adorację Najśw.
Sakram. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania przychodzi dziś
na godz. 19.00.
2. Na nabożeństwo Gorzkich Żali zapraszamy dzisiaj o godz. 17.15.
3. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w zeszłą niedzielę złożyli ofiary do puszek na kwiaty do Grobu Pańskiego.
4. Kancelaria parafialna w Wielkim Tygodniu (ten tydzień) będzie czynna:
- w poniedziałek, wtorek, środę –w godz. 10.00 - 12.00 i 16.00 – 17.30.
Od czwartku Kancelaria będzie NIECZYNNA. Wszystkie sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać do środy włącznie.
5. TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK - 24 Marca
Godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej
/po liturgii adoracja do godz.21.00/
WIELKI PIĄTEK - 25 Marca
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 - 26 Marca
Godz. 8.00 – Rozpoczęcie adoracji
Godz. 9.00 – Ciemna Jutrznia
Godz. 20.00 – Liturgia WIGILII PASCHALNEJ /przynosimy
świece/
6. 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.
7. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę w godz. 8.00 – 9.00 i od
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 fundusz.
8. W Wielki Piątek okazja do spowiedzi w godz. 15.30 – 16.30.
W Wielką Sobotę
- „ w godz. 16.00 – 17.00
Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnią chwilę!!!!!!!!
9. W Niedzielę Wielkanocną – Procesja Rezurekcyjna 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. 7.00
i 8.30.
10. W Poniedziałek wielkanocny Msze św. wg. porządku niedzielnego.
Taca będzie przeznaczona na K.U.L.
11. Zapraszamy dziewczynki, które chciałyby sypać kwiatki podczas
procesji Rezurekcyjnej – próba odbędzie się 22 marca /wtorek/,
o godz.17.15. Zwracamy się z prośbą o przynoszenie kwiatków do sypania na procesję. Dziękujemy.
Również w tym dniu odbędzie się zbiórka ministrantów, po Mszy
o godz. 18.00.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

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

Wiadomości Parafialne
NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
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 1a
tel. 022/775 23 32
e-mail:
kancelaria@ndmswmichal.pl
Godz. otwarcia kancelarii:
pon.—pt. (bez czw.): 10-12
16-17:30

KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

EWANGELIA NA WEJŚCIE
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze
zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi,
która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę,
którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie.
A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go
potrzebuje”». Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział.
A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do
Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy
jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry
Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za
wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym:
«Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie
i chwała na wysokościach». Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu
rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» Odrzekł:
«Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».
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.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
8 Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, *
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
9 «Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, *
niech go ocali, jeśli go miłuje».
17 Sfora psów mnie opadła, *
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi, *
18 policzyć mogę wszystkie moje kości.
19 Dzielą między siebie moje szaty *
i los rzucają o moją suknię.
20 Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, *
pomocy moja, śpiesz mi na ratunek.
23 Będę głosił swym braciom Twoje imię *
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych:
24 «Chwalcie Pana, wy, którzy Go wielbicie, †
niech sławi Go całe potomstwo Jakuba, *
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela»
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.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Chwała Tobie, Królu wieków.
Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię.
Chwała Tobie, Królu wieków.
EWANGELIA
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Łukasza. Starsi
ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed
Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków cezarowi i że siebie
podaje za Mesjasza-Króla. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś Królem
żydowskim? Jezus odpowiedział mu: Tak. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni
nastawali i mówili: Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od

20 marca2016r.

Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. 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. Na widok Jezusa 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. Piłat więc kazał zwołać
arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud i rzekł do nich: 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. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali
więc wszyscy razem: Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza! 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: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! Zapytał ich po raz trzeci: Cóż On złego
uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go
więc wychłostać i uwolnię. 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. 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? Prowadzono też innych dwóch – złoczyńców, aby ich z Nim
stracić. 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. A oni rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. Lud zaś stał i patrzył.
A członkowie Sanhedrynu szydzili: Innych wybawiał, niechże teraz
siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili
z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc:
Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad
Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król
żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:
Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi,
karcąc go, rzekł: 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. I dodał: Jezu, wspomnij
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział:
Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju. 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. Po tych słowach wyzionął ducha. Na widok tego, co się działo,
setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. 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.
Por. http://www.mateusz.pl/czytania/2015/20150104.htm

Intencje Mszalne
NIEDZIELA 20. 03. 2016
7.00 + Longina Zakrzewskiego i zm. rodziców.
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla
Marty Sempławskiej w 18 r. urodzin.
8.30 + Wypominki roczne.
10.00 + Dariusza, Stanisławę i Waleriana
Dubiło, Jana i Jadwigę Daniszewskich i zm.
z rodz. Mizerskich i sąsiadów.
11.30 W int. niepełnosprawnych.
13.00 W int. parafian.
18.00 + Marię, Marcina, Anielę Bojar.

Kartki z Kalendarza Liturgicznego

24 marca, Wielki Czwartek.
CZWARTEK 24. 03. 2016
18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej.
PIĄTEK 25. 03. 2016
18.30 Liturgia Męki Pańskiej.
SOBOTA 26. 03. 2016
20.00 Liturgia WIGILII PASCHALNEJ.

NIEDZIELA 27. 03. 2016
6.00 + W int. parafian.
PONIEDZIAŁEK 21. 03. 2016
10.00 + Eugeniusza Peplińskiego, Piotra Bie7.00 + Jerzego i Piotra Fajfer
leckiego.
7.00 + Ilonę w 23 r. śm., Zbigniewa, Helenę 11.30 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza,
i Wacława Zwolińskich.
Barbarę, Jerzego i Edwarda Rakowskich.
7.00 + Józefa i Helenę Kuśmierczyk i zm. z 13.00 + W int. dzieci i rodziców – chrzty.
rodz. Dobrowolskich..
18.00 + Stanisławę, Józefa i Romana Bereda.
18.00 + Helenę i Michała Osuch i Dariusza
Nowaczek.
18.00 + Marcina, Olgę i Janinę Galant, Józefa, Janinę i Józefa Lewandowskich.
WTOREK 22. 03. 2016
7.00 + Piotra Fajfer w 4 r. śm..
7.00 + Mariana w 15 r. śm. Feliksę, Reginę
i Karola Affek.
7.00 Dziękczynna za 80 lat życia Barbary
z prośbą o Boże błog. i opiekę na dalsze
lata.
18.00 + Jana Dziuba.
ŚRODA 23. 03. 2016
7.00 + Aleksandrę, Franciszka i Janinę
Nerc, Genowefę Wodarek.
7.00 + Jana i Katarzynę Sobieskich i zm. z
rodziny.
7.00 + Sabinę Fabisiak.
7.00 + Janinę Wiernicką w 9 r. śm. Tadeusza i Wojciecha Wiernickich i zm. z rodz.
18.00 Nowenna do MBNP.

Dzisiaj Kościół sprawuje tylko jedną Eucharystię - wieczorem, tzw. Mszę
Wieczerzy Pańskiej. Jedynie w kościołach katedralnych przez południem odprawiana jest Msza Krzyżma świętego, na której gromadzą się kapłani danej diecezji, by pod przewodnictwem swojego biskupa odnowić przyrzeczenia kapłańskie i poświęcić święte oleje, używane podczas sakramentów w ciągu całego
roku. Wraz z Modlitwą popołudniową kończy się okres Wielkiego Postu. Wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Świętego Triduum Paschalnego.

25 marca, Wielki Piątek Męki Pańskiej.
W dniu dzisiejszym Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje
się (lub śpiewa) Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu
dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu (poprzez
klęknięcie). Tutaj znajdziesz pełne teksty tej liturgii. Zgodnie z kanonami 1251
-1252 KPK w dniu dzisiejszym wszystkich obowiązuje post ścisły - post
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Osoby od 14. do 18. roku życia
oraz osoby mające ponad 60 lat są zobowiązane jedynie do wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych. Osoby między 18. a 60. rokiem życia powinny zachować nie tylko wstrzemięźliwość, ale również post: trzy posiłki, przy czym tylko
jeden do syta, a dwa - lekkie. Z obowiązku tego są zwolnione osoby chore. Kościół zachęca także do
przedłużenia postu i wstrzemięźliwości aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc.
W dniu dzisiejszym jesteśmy wezwani do trwania przed Chrystusem Ukrzyżowanym. Ten dzień nie
powinien mieć charakteru wyłącznie smutnego - Mękę Chrystusa rozważamy przecież w kontekście
nadchodzących Świąt Zmartwychwstania. Niemniej jednak Wielki Piątek ma być dniem wyciszenia
i skupienia. Ci, którzy uczestniczą w liturgii Męki Pańskiej, nie odmawiają dzisiaj Nieszporów. Dziś
rozpoczyna się coroczna Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą przekazała nam św. siostra Faustyna Kowalska. Tutaj znajdziesz tekst odpowiednich modlitw.

26 marca, Wielka Sobota.

W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
Śp. Marian Antosz
Śp. Michał Janicki
Śp. Krzysztof Szpakowicz
Wieczny odpoczynek…

W dniu dzisiejszym Kościół powstrzymuje się od sprawowania Eucharystii.
Wierni przychodzą do kościoła, by adorować Chrystusa w Grobie, oraz aby poświęcić pokarmy na wielkanocny stół. Po zapadnięciu zmroku rozpoczyna się uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej. Należy już ona do Niedzieli Zmartwychwstania
Pańskiego. Tym samym otwiera ona pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej
radości.
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

