
1. Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego – dzień kanonizacji papieży  Jana XXIII i Jana Pawła II.Zapraszamy dziś 
wszystkich na uroczystą Mszę św. o godz.20.00 dziękczynną za kanonizację. 
2. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy w naszej parafii Jerycho Różańcowe.Czuwanie rozpoczniemy o godz.19.00- wtedy nastąpi 
wystawienie Najśw.Sakramentu i  nabożeństwo różańcowe.To czuwanie przy udziale różnych wspólnot i osób indywidualnych 
będzie trwało całą noc i cały dzień 28 kwietnia do godz.19.00.Przez cały czas trwania Jerycha przy ołtarzu będzie wystawiony 
koszyk do którego będzie  można wrzucać swoje prośby do Boga, czy podziękowania.Bedą one wyczytywane  w poniedziałek 28 
kwietnia  od godz.17.15, po czym o godz.18.00 będzie w tych  intencjach sprawowana Msza św.Szczegółowy plan jest wywieszo-
ny w gablocie,  jest umieszczony na naszej stronie internetowej i w gazetce. 
3. Przy ołtarzu pali się światło – ISKRA Bożego Miłosierdzia – mając swoją swiecę lub lampion można sobie odpalić i wziąć do 
domu to światełko. 
4. W przyszłą niedzielę 4 maja o godz.11.30 w czasie Mszy św,będziemy przeżywać  w naszej parafii uroczystość  rocznicy I 
Komunii św. 
5. Próba dla dzieci przystępujących do rocznicy I Komunii św.będzie  we wtorek  29 kwietnia o godz.16.30.  Spowiedź dla dzieci i 
ich rodzin będzie 2 maja (piątek ) o godz.16.00. 
 6. W czwartek rozpoczynamy miesiąc maj,poświęcony czci Matki Bożej.Nabożeństwa majowe w naszym kościele będą odprawia-
ne w dni powszednie po Mszy św. wieczornej ,a w niedziele o godz.17.30. 
7. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I piątek Msza św.ku czci Najśw.Serca Pana Jezusa o 
godz.7.00.Spowiedż rano podczas Mszy św. i od godz.17.30. 
8. Z racji przypadającej w sobotę uroczystości do chorych kapłani udadzą się w przyszłą sobotę. 
9. W sobotę 3 maja, Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Msze św. o godz.7.00, 10.00 i 18.00.Nabożeństwo majowe po 
Mszy św.wieczornej. 
10. 3 maja o godz.9.00 ,w Okuninie przy ul.Strażackiej,zostanie odprawiona Msza św.  w intencji Ojczyzny- w rocznicę uchwale-
nia Konstytucji. 
11. Nasza Parafia organizuje wyjazd – pielgrzymkę do Wrocławia . bliższe informacje w zakrystii u Ks. Łukasza, w gazetce para-
fialnej na tablicy informacyjnej. Zapisy trwaja do 11 maja 

Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć 
Sebastian Adrian Miłosek kaw z par tutejszej oraz Aleksandra Agnieszka 

Wyrębiak 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

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

NIEDZIELA 27.04.2014 
7.00 + Jana i Danutę Granoszewskich, Władysława, Mieczysła-
wę 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 
 
PONIEDZIAŁEK 28.04.2014 
7.00 + Anatola Łoginowa w 5 r.śm., za jego rodziców i dziad-
ków Kwiatkowskich. 
7.00 +Barbarę Kukiełka p.p. 
7.00 +Adelę Stasiak w 5 r. śm. 
18.00 + Helenę, Stefana, Jerzego, Stanisława i Dariusza Nowa-
czek   
18:00 + Reginę Tomaszewską w 7 r.śm. 
 
WTOREK 29.04.2014 
7.00 + Eugeniusza Pietrzaka w 7 r. śm., zm. z rodz. Malinowski-
chich i Izydorów. 
7.00 + Romana Tosiak p.p.  
7.00 + Danutę, Klementynę i Bronisława Śniady, Monikę i 
dziadków Bziuk, Zenona Skubińskiego, Barbarę i Kazimierza 
Mikuskich. 
18.00 + Genowefę Wodarek w 15 r. śm. 
18.00 + Zdzisława Pakulskiego. 
 
ŚRODA 30.04.2014 
7.00 + Mariana Krążała i zm. z rodz. 
7.00 +Stefanię, Stanisława, Jerzego i Mariannę Kowalczyk. 
7.00 +Stanisława Antosiewicza, zm. z rodz. Antosiewiczów, 

Kołpaczewskich i Królikowskich. 
18.00  Msza Ślubna 
18.00    Nowenna do MBNP  
 
CZWATEK 01.05.2014 
7.00   O Boże błogosławieństwo dla Marii. 
7.00 + Danutę Pióro. 
18.00 +Jacka i Stanisława Gromadka, Władysławę i Henryka 
Kalisz, Marię i Krzysztofa Razik, zm. z rodz. Gromadków, 
Wendolfów i Wronków. 
 
PIĄTEK 02.05.2014 
7.00 + Zygmunta Piórkowskiego i zm. z rodz. 
7.00 + Zygmunta, Mariannę i Wojciech Dziedzic. 
18.00 + Wiesławę, Stanisława i Franciszka Wąsiewskich. 
 
SOBOTA 03.05.2014 
7.00 + Stanisławę i Władysława Affek, Krystynę Zakrzewską, 
Witolda Cichockiego i Tadeusza Nowackiego . 
7.00 + Michalinę, Józefa i Kazimierza Dąbkowskich.  
10.00  W INTENCJI OJCZYZNY 
18.00  + Waldemara Bułka  
 
NIEDZIELA 04.05.2014 
7.00 W intencji Żywego Różańca 
8.30 +Anastazję i Wojciecha Lesiak oraz Eugeniusza Gańko. 
10.00 + Jadwigę i Jerzego Mikiel. 
11.30 O Boże błogosławieństwo dla dzieci z okazji I rocznicy 
przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. 
13.00   Za Parafian   
18.00 Dziekczynno – błagalna w 24 r. urodzin Jacka Wiechowi-
cza z prośbą o zdrowie. 
 

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

Wiadomości  Parafialne 
   Niedziela  Miłosierdzia  Bożego,          27 kwietnia 2014r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej 
Czytanie z Dziejów Apostolskich Dz 2,42-47 
Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w 
łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każde-
go, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. 
Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko 
mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdziela-
li je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali 
jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, 
przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wiel-
bili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan 
zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia. 
Oto słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY  
Ps 118, 1 i 14.13-14.22-24 
Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. 
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Niech bojący się Pana głoszą: 
„Jego łaska na wieki”. 

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, 
lecz Pan mnie podtrzymał. 
Pan moją mocą i pieśnią, 
On stał się moim Zbawcą. 

Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym. 
Oto dzień, który Pan uczynił, 
radujmy się w nim i weselmy. 
DRUGIE CZYTANIE 
Radość płynąca z wiary 
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła 
1 P 1,3-9 
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana nasze-
go, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosier-
dziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na 
nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa 
niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, 
które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem 
jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą do zbawie-
nia, gotowego na to, aby się objawić w czasie ostatecz-
nym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać 
trochę smutku przez różnorodne doświadczenia. Przez 
to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza 
od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w 
ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa 
Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście Go, miłujecie 
Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. 
Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymow-
ną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej 
wiary: zbawienie dusz. 
Oto słowo Boże. 
 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J  20,29 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
EWANGELIA 
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli 
Słowa Ewangelii według świętego Jana J 20,19-31 
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. 
Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były za-
mknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powie-
dziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do 
nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział 
im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 
im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwa-
ny Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł 
Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: 
”Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na 
rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę 
palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej 
do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy 
uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz 
z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, 
stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł 
do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 
ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpo-
wiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: 
”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, 
których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wo-
bec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że 
Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wie-
rząc, mieli życie w imię Jego. 
Oto słowo Pańskie. 



 

Jerycho Różańcowe w naszej Parafii 

 

Godzina Wspólnota Czesc 
różańca 

Intencja 

19.00 – 20.00 Ministranci/Lektorzy/Dzieci Radosna W int dzieci i młodzieży LSO 

20.00-21.00 Msza Św.   Dziękczynna za dar kanonizacji papieża 
św. Jana Pawła II 

21.00 – 22.00 (Po Mszy Św.) Apel Jasnogórski modlitwa 
indywidualna. 

  wynagrodzenie za grzechy narodu 
i świata 

22.00 - 23.00 Schola młodzieżowa Bolesna za papieża Franciszka, biskupów, kapła-
nów, Siostry zakonne 

23.00 – 0.00 Siostry ze zgr Św. Katarzyny Chwalebna o nowe powołania do życia kapłańskiego 
i zakonnego 

0.00 – 1.00 Neokatechumenat  Światła w intencjach ks. abp. Henryka Hosera 
SAC 

1.00 – 2.00 Różaniec Fatimski  Radosna o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła 
Świętego i Polski 

2.00 – 3.00 Wspólnota Intronizacyjna  Bolesna o obudzenie ducha pokuty w Polakach 

3.00 – 4.00 Chór Soli Deo  Chwalebna o odkrycie daru Eucharystii w życiu 
i misji rodziny 

4.00 – 5.00 Różaniec Fatimski  Światła o wynagrodzenie Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa i Maryi za zniewagi 
i profanacje 

5.00 – 6.30 Żywy Różaniec Radosna o pogłębienie ducha modlitewnego 
w rodzinach 

6.30 – 7.00 Godzinki     

7.00 – 7.30 Msza Św parafialna     

7.30 – 8.00 Modlitwa Indywidualna   W int indyw. 

8.00 – 9.00 Neokatechumenat Bolesna w intencjach wspólnot katolickich dzia-
łających przy parafiach 

9.00 - 10.00 Chorzy prowadzi Różaniec Fatimski Chwalebna wynagrodzenie za grzechy narodu 
i świata 

10.00 – 11.00 Wspólnota Niepełnosprawnych Światła za papieża Franciszka, biskupów, kapła-
nów, Siostry zakonne 

11.00 – 12.00 Anioł Panski – Organista     

12.05-13.00 Żywy Różaniec Radosna o nowe powołania do życia kapłańskiego 
i zakonnego 

13.00 – 14.00 Różaniec Faimski Bolesna w intencjach ks. abp. Henryka Hosera 
SAC 

14.00 – 15.00 Neokatechumenat Chwalebna o pogłębienie ducha modlitewnego 
w rodzinach 

15.00 Koronka do B. Miłosierdzia   o wynagrodzenie Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa i Maryi za zniewagi 
i profanacje 

15.15 – 16.00 Po koronce Bractwo sw Br Alberta Światła o obudzenie ducha pokuty w Polakach 

16.00-17.00 Siostry ze zgr św Katarzyny Radosna w intencjach wspólnot katolickich dzia-
łających przy parafii 

17.00 – 17.15 Modlitwa Indywidualna     

17.15 – 18.00 Wyczytywanie intencji     

18.00 Msza Św kończąca Jerycho Różańcowe     

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 Zwie-
dzanie 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 Wrocła-
wia: Ogród Botaniczny- bogata szata roślinna, Muzeum Przyrodnicze: stałe wystawy; Park Szczytnicki- najwięk-
szy i najstarszy teren zielony Wrocławia założony pod koniec XVIII w jako ogród książęcy, Hala Stulecia z pergo-
lą oraz iglicą, Ogród Japoński utworzony 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 róż-
nych punktach miasta stoją, siedzą lub klęczą różnych rozmiarów krasnale. Godz ok 19.30 Zakwaterowanie, kola-
cja i nocleg w hotelu 
2 Dzień Godz 8.30 Sniadanie  Przejazd i zwiedzanie Zamku w Książu Przewidywana trasa z przewodni-
kiem: TRASA SZLAKIEM DAISY  – zamek, tarasy, park. Trasa obejmuje zwiedzanie zamku, tak jak w trakcie 
zwiedzania trasą „Od Piastów do tajemnic II wojny światowej” i jest poszerzona o zwiedzanie tarasów zamko-
wych (przejście tarasami dookoła zamku), a także o zwiedzanie parku. W ramach trasy parkowej grupa dochodzi 
zabytkową aleją lipową pod Kaplicę Grobową Hochbergów, skąd przechodzi na punkt widokowy, z którego po-
dziwiać 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 zakończo-
nym przejściu danej trasy. WIEŻA (wejście na wieżę jest realizowane po zakończonym przejściu danej trasy wy-
łącznie 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 wido-
kowy 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 Nowe-

go Dworu Mazowieckiego Cena 560 zł obejmuje: sniadania oraz obiad według możliwo-
ści, autokar, nocleg, przewodnika, zestaw tour guide ze sluchawką dla przewodni-
ka, przewodników 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 

"Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata; (...) dla Jego bolesnej Męki 
miej miłosierdzie dla nas i całego świata " - słowa z Dzienniczka Siostry Faustyny (n. 476). 
Dla nas i świata całego... Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na 
wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miło-
sierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć 
niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. 
Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w 
której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba 
miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. 
Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Boże-
mu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Bo-

 Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść "iskra, która 
przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście" (por. Dzienniczek, 1732). Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. 
Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! 
To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicie-
lom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia! 
(Bł. Jan Paweł II, homilia podczas poświęcenia sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki  
17-08-2002) 


