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1. Na ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali zapraszamy dzisiaj o godz. 17.15. 

2. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy złożyli ofiary na 

kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy Paniom z Żywego Różańca za 

zbiórkę tych ofiar. 
3. W miniony piątek odprawiliśmy ostatnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

ulicami naszej Parafii. Dziękujemy wszystkim przybyłym za wspólną modli-

twę. Słowa podziękowania kierujemy do osób, które włączyły się w przygo-
towanie tego nabożeństwa i prowadzenie rozważań. Dziękujemy policjantom 

z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dowrze Maz. i strażnikom 

ze Straży Miejskiej za pomoc w bezpiecznym przeżywaniu nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej. 

4. Kancelaria parafialna w Wielkim Tygodniu (czyli tym tygodniu) będzie 

czynna: 
 - w poniedziałek, wtorek i środę w godz. 10.00 - 12.00 i 16.00 - 17.30. 

Od czwartku kancelaria będzie NIECZYNNA. 

5. TRIDUUM PASCHALNE 

         WIELKI CZWARTEK     - 2 kwietnia 

         Godz. 18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

         Po liturgii adoracja do godz. 21.00 
         WIELKI PIĄTEK             - 3 kwietnia 

         Godz. 08.00 – rozpoczęcie adoracji 

         Godz. 09.00 – Ciemna Jutrznia 
         Godz. 18.30 – Liturgia Męki Pańskiej 

         Po liturgii adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 21.00 

         WIELKA SOBOTA          - 4 kwietnia 
         Godz. 08.00 – Rozpoczęcie adoracji 

         Godz. 09.00 – Ciemna Jutrznia 
         Godz. 20.00 – Liturgia WIGILII PASCHALNEJ 

          Prosimy o przyniesienie ze sobą świec. 

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 10.00 – 

16.00. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane przy tej okazji. 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 spowiedź w godz. 16.00 – 17.00. Nie odkładajmy spowiedzi na ostat-
nią chwilę!!!! 

9. W Niedzielę Wielkanocną: Rezurekcyjna procesja i Msza św. o godz. 

06.00. Pozostałe Msze św. o godz. 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Zatem w tym 
dniu NIE BĘDZIE Mszy św. o godz. 8.30 

10. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. wg. porządku niedzielnego. Taca 

będzie przeznaczona na K.U.L. 

11. Zapraszamy dziewczynki, które chciałyby sypać kwiaty podczas procesji 

Rezurekcyjnej – próba odbędzie się 1 kwietnia (środa) o godz. 17.30. 

Przy okazji zwracamy się z prośbą o przynoszenie kwiatków do sypania na 
procesję oraz dziękujemy. 

12. Również w środę – 1 kwietna, odbędzie się o godz.16.30 próba dla dzieci 

przystępujących do I Komunii św. 
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Nabyć ją można w zakrystii. 
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Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 

Wiadomości Parafialne 
NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ                                                                  29 marca 2015r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie 
obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść 
z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każde-
go 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 mej twarzy 
przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspoma-
ga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyni-
łem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie do-
znam. 

Oto słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą 
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami: 
"Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, 
niech go ocali, jeśli go miłuje". 
   Sfora psów mnie opadła, 
   otoczyła mnie zgraja złoczyńców. 
   Przebodli moje ręce i nogi, 
   policzyć mogę wszystkie moje kości. 
Dzielą między siebie moje szaty 
i los rzucają o moją suknię. 
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka: 
pomocy moja, spiesz mi na ratunek. 
   Będę głosił swym braciom Twoje imię 
   i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych: 
   "Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie, 
   niech się Go lęka całe potomstwo Izraela". 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. 
Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzy-
stał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz 
ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, staw-
szy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, 
uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy 
się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. 
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i daro-
wał 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. 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Chwała Tobie, Królu wieków. 
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,  
a była to śmierć na krzyżu.  
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko  
i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. 
Chwała Tobie, Królu wieków. 
 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Zaraz wczesnym 
rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie 
i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związa-
nego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: Czy 
Ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak, Ja nim 
jestem. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat 
ponownie Go zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie 
rzeczy Cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak 
że Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać 
im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany 
Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu 
popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczaj domagać się tego, 
co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, 
uwolnię wam króla żydowskiego? Wiedział bowiem, że arcy-
kapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli 
tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich 
zapytał: Cóż więc mam uczynić z Tym, którego nazywacie 
królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj 
Go! Piłat odparł: Co więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze 
głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj Go! Wtedy Piłat, chcąc zadowolić 
tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować 
i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili Go na we-
wnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. 
Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu 
na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, królu żydowski! 
Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i, przyklę-
kając, oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego 
purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie 
wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego 
Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufa, który wracał 
z pola i właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. Przypro-
wadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy Miejsce Czaszki. 
Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. 
Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzuca-
jąc o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, 
gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak 
ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch 
złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stro-
nie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców 
został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali 
Go, potrząsali głowami, mówiąc: Ej, Ty, który burzysz przyby-
tek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i ocal 
samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi 
w Piśmie drwili między sobą i mówili: Innych wybawiał, 
siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz 
zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli Go także 
ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina 
szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 
O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloí, 
Eloí, lamá sabachtháni. To znaczy: Boże mój, Boże mój, 
czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, 
mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę 
octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: Poczekajcie, 
zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. Lecz 
Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wszyscy 
klękają i przez chwilę zachowują milczenie. A zasłona przy-
bytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał 
naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Praw-
dziwie, ten człowiek był Synem Bożym. 

Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 29.03.2015 

 

7.00 + Jadwigę, Władysława i Józefa Winniak. 

7.00 + Feliksa Szpygiel 28 greg. 

 

8.30 + Marię Lewandowską w 1 r. śm. 

 

10.00 + Mariana Dymerskiego w 6 r. śm. 

 

11.30 + Danutę Tokarską, Stanisława i Stefanię 

Sienkiel, zm. z rodz. Wójtowiczów i Drączkow-

skich. 

 

13.00    ZA PARAFIAN. 

 

18.00   O światło Ducha Świętego dla Oli i Mi-

chała na czas egzaminów. 

 

PONIEDZIAŁEK 30.03.2015 

 

7.00 + Hannę Tobolczyk. 

7.00 + Feliksa Szpygiel 29 greg. 

7.00 + Janinę, Stanisława, Franciszka i Domini-

ka Marczewskich i zm. z rodz. 

 

18.00 + Helenę i Jana Żarko. 

18.00 + Romualdę Chrzanowską. 

 

WTOREK 31.03.2015 

 

7.00 + Feliksa Szpygiel 30 greg. (ostania) 

7.00 + Katarzynę Mietiułka i zm. z rodziny. 

7.00 + Wacławę Wiernicką w 8 r. śm. i za zm. 

z rodz. 

 

18.00 + Aleksandrę Balcerzak w 21 r. śm., 

Wandę i Wacława Żbikowskich i Eugeniusza 

Lipińskiego. 

18.00 + Tadeusza Dolak p.p. 

 

ŚRODA 01.04.2015 

 

7.00 + Aleksandra Biegalskiego. 

7.00 + Ryszarda Samborskiego w 2 r. śm. 

7.00 + Genowefę, Ignacego i Wojciecha Jeszkie, 

Teresę Konarzewską, Zofię i Stefana Armijak. 

 

18.00   Nowenna do MBNP 

 

  Intencje mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Mirosław Rudy 

Śp. Mieczysława Ratajczak 

Śp. Robert Morzy 

Śp. Grzegorz Zadruski 

Wieczny odpoczynek… 

 

Intencje mszalne c. d. 
CZWATEK 02.04.2015 

 

18.00  Uroczysta Msza Św. Wieczerzy Pańskiej. 

 

PIĄTK 03.04.2015 

 

18.00   Liturgia Męki Pańskiej. 

 

SOBOTA 04.04.2015 

 

18.00   Wigilia Paschalna. 

 

NIEDZIELA 05.04.2015 

 

6.00   ZA PARAFIAN. 

 

10.00   W int. Żywego Różańca. 

 

11.30 + Dariusza, Stanisławę i Waleriana Dubiło, 

Jadwigę i Jana Daniszewskich zm. z rodz.  

             Mizerskich. 

 

13.00   W intencji dzieci i rodziców – CHRZTY. 

 

18.00 + Eugeniusza Peplińskiego.  

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

   Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy 

wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten 

słusznie jest określany jako Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrze-

szonego. Nazywa się go Triduum Paschalnym, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia 

misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego 

misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie 

z Chrystusem, swoim Oblubieńcem. W ciągu dwóch pierwszych dni Triduum trwa święty 

post paschalny, kiedy to zgodnie z pierwotną tradycją Kościół pości, ponieważ 

"Oblubieniec został zabrany". Wszędzie należy zachowywać post i wstrzemięźliwość 

w Wielki Piątek Męki Pańskiej; doradza się, aby był on przedłużony także w Wielką 

Sobotę, tak by Kościół z uwznioślonym i otwartym duchem przeszedł do radości Niedzieli 

Zmartwychwstania. 

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Chrystusa jest szczytem roku 

liturgicznego. 

   Te trzy dni stanowią jeden wspólny obchód liturgiczny; żadna z liturgii tych dni nie 

kończy się błogosławieństwem czy rozesłaniem. Kościół w sposób szczególny trwa w tym 

czasie przy Chrystusie, kontemplując tajemnicę Jego męki, śmierci i zwycięskiego powsta-

nia z martwych. Święta wielkanocne trwają więc od wieczora Wielkiego Czwartku (!). 

WIGILIA PASCHALNA 

   W Wielką Sobotę, po zapadnięciu zmroku, rozpoczyna się w liturgii świętowanie naj-

większego wydarzenia w dziejach świata - zmartwychwstania Chrystusa. Dokonuje się to 

przez sprawowanie bardzo uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej. Na jej wielkanocny cha-

rakter wskazuje już biała barwa szat liturgicznych. Wierni powinni przyjść do kościoła ze 

świecami. Kościół widzi w świetle nade wszystko symbol samego Jezusa Chrystusa. 

Jasność słońca symbolicznie gaśnie, kiedy Chrystus na krzyżu umiera: "Słońce się zaćmi-

ło", by się pojawić w świcie zmartwychwstania. Pan Jezus żądał, aby także Jego uczniowie 

byli światłem i nieśli światło świętych czynów w świat. Najwyższy hołd oddaje Kościół 

Chrystusowi jako Temu, który jest "światłością świata", w Wielką Sobotę. Przed rozpoczę-

ciem liturgii w kościele gasną wszystkie światła prócz tych przy grobie Pańskim. Kapłan 

przed kościołem poświęca ogień, od niego zapala szczególną świecę wielkanocną – 

paschał. Nie mniej podniosłym obrzędem Wigilii Paschalnej jest poświęcenie wody 

chrzcielnej. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa właśnie w tę noc Wigilii wielkanocnej 

dopuszczano katechumenów do chrztu świętego. Dla przypomnienia wiernym ich dnia 

chrztu świętego, następuje wspólne odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Całość obrzę-

dów Wigilii Paschalnej dopełnia liturgia eucharystyczna, mająca charakter wybitnie 

paschalny. Wskazuje na to prefacja, odpowiednie fragmenty Modlitwy Eucharystycznej 

przewidziane na tę noc i radosne Alleluja, którym kończy się cała liturgia. 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


