
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO 
MICHAŁA ARCHANIOŁA 

 
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 

 

                  30.03.2014    -   OGŁOSZENIA    DUSZPASTERSKIE 
 
   1. Na rozważanie Męki Pańskiej w nabożeństwie Gorzkich Żali zapraszamy w  
       niedziele wielkiego Postu na godz.17.15.,zaś nabożeństwa Drogi Krzyżowej 
       odprawiane są w piątki o godz.17.15 – dla dzieci wraz z rodzicami  i o godz.18.30 
       dla młodzieży i dorosłych. 
 
   2. Z ofiar do puszek na misje „ AD GENTES „ zebraliśmy 1.085 zł.Wszystkim 
       Ofiarodawcom dziękujemy.Ofiary te już zostały przekazane na ten cel. 
 
   3. W tym tygodniu przypada I czwartek,piątek i sobota miesiąca. 
       W  I  piątek Msza św.ku czci Najś1).Serca Pana Jezusa o godz.7.00.  
       Spowiedź rano podczas Mszy ś2). i od godz.17.30. 
       W I sobotę Msza św.ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz.7.00. 
       W  I sobotę od godz.9.00 księża odwiedzą osoby starsze i chore z posługą 
        sakramentalną. 
 
   4. Za tydzień przed kościołem będą zbierane ofiary do puszek na kwiaty do Grobu 
       Pańskiego.O przeprowadzenie zbiórki proszę panie z Żywego Różańca. 
 
   5. W przyszłą niedzielę 6 kwietnia w naszym kościele odbędą się uroczystości 
       Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. O godz.13.00 zostanie odprawiona Msza św.w 
       intencji pomordowanych. W uroczystości wezmą udział rodziny pomordowanych 
       i zaproszeni goście. 
 
   6. W piątek 11 kwietnia przejdziemy ulicami naszego miasta odprawiając nabożeństwo 
       Drogi Krzyżowej. 
 
7. Tradycyjnie w Niedzielę Palmową służba liturgiczna naszej parafii będzie rozprowa-
dzała zielone palemki. Dochód będzie przeznaczony na potrzeby tej wspólnoty: wyjazdy, 
nagrody za gorliwość. Będzie nam bardzo miło jak nas wesprzecie. Dziękujemy 
 
8. W przyszłą niedzielę zapraszamy I gr kandydatów przygotowujących się do bierzmo-
wania na 16.00,  młodziez, która  przygotowuje się już 2 rok, zostaje na spotkanie po 
Mszy Św o godz 10.00 
 

 

KALENDARZ LITURGICZNY 
 
31 III Poniedziałek. Dzień powszedni. 
Iz 65, 17-21; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a); Ps 130 (129), 5. 7; J 4, 43-54; 
 
1 IV Wtorek. Dzień powszedni. 
Ez 47, 1-9. 12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: 8); por. J 4, 42. 15; J 5, 1-3a. 5-16; 
 
2 IV Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Franciszka z Pauli, pustelnika. 
Iz 49, 8-15; Ps 145 (144), 8-9. 13cd-14. 17-18 (R.: por. 8a); J 11, 25a. 26; J 5, 17-30; 
 
3 IV Czwartek. Dzień powszedni. 
Wj 32, 7-14; Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23 (R.: por. 4a); Ez 18, 31; J 5, 31-47; 
 
4 IV Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Izydora biskupa i doktora 
Kościoła. 
Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34 (33), 17-18. 19-20. 21 i 23 (R.: por. 19a); J 6, 63b. 68b; J 7, 1-2. 
10. 25-30; 
 
5 IV Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Wincentego Ferreriusza, pre-
zbitera. 
Jr 11, 18-20; Ps 7, 2-3. 9bc-10. 11-12 (R.: por. 2a); J 3, 16; J 7, 40-53; 
 
6 IV Piąta Niedziela Wielkiego Postu.  
Ez 37, 12-14; Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8 (R.: por. 7); Rz 8, 8-11; J 11, 25a. 26; J 
11, 1-45 (krótsza: J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45); 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Namaszczenie Dawida na króla 
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela  
1 Sm 16,1b.6–7.10–13a 
Pan rzekł do Samuela: „Napełnij oliwą twój róg i idź: 
Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego 
synami upatrzyłem sobie króla”. Kiedy przybyli, spo-
strzegł Eliaba i mówił: „Z pewnością przed Panem jest 
Jego pomazaniec”. Jednak Pan rzekł do Samuela: „Nie 
zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż 
nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi, jak 
widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla 
oczu, Pan natomiast patrzy na serce”. I Jesse przedsta-
wił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel 
oświadczył Jessemu: „Nie ich wybrał Pan”. Samuel 
więc zapytał Jessego: „Czy to już wszyscy młodzień-
cy?”. Odrzekł: „Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on 
pasie owce”. Samuel powiedział do Jessego: „Poślij po 
niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, 
dopóki on nie przyjdzie”. Posłał więc i przyprowadzo-
no go: był rudy, miał piękne oczy i pociągający wy-
gląd. Pan rzekł: „Wstań i namaść go, to ten”. Wziął 
więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego 
braci. Począwszy od tego dnia duch Pana opanował 
Dawida. 
Oto słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6 
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 
Pan jest moim pasterzem: 
niczego mi nie braknie, 
pozwala mi leżeć 
na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, 
Gdzie mogę odpocząć 
Orzeźwia moją duszę, 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
Przez wzgląd na swoją chwałę 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 
zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną. 
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz 
na oczach mych wrogów; 
namaszczasz mi głowę olejkiem, 
a kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 
przez wszystkie dni życia 
i zamieszkam w domu Pana 
po najdłuższe czasy. 
DRUGIE CZYTANIE 
Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan 
Ef 5,8–14 
Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jeste-

ście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światło-
ści. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i 
sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. 
I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemno-
ści, a raczej piętnując, nawracajcie tamtych. O tym 
bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet 
mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane 
stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się 
jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: „Zbudź się, o 
śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chry-
stus”. 
Oto słowo Boże. 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J  8,12b 
Chwała Tobie, Królu wieków 
Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. 
Chwała Tobie, Królu wieków 
EWANGELIA  
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 
Słowa Ewangelii według świętego Jana  
J 9,1.6–9.13–17.34–38 
Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewido-
mego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze 
śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do 
niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”, co się tłu-
maczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił 
widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go 
jako żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który sie-
dzi i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a 
inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. 
On zaś mówił: „To ja jestem”. Zaprowadzili więc tego 
człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryze-
uszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i 
otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali 
go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: 
„Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. 
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek 
ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni 
powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek grzeszny 
może czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich 
rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewido-
mego: „A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci 
otworzył oczy?” Odpowiedział: „To jest prorok”. Na to 
dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grze-
chach, a śmiesz nas pouczać?”. I precz go wyrzucili. 
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go 
rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowiecze-
go?”. On odpowiedział: „A któż to jest. Panie, abym w 
Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest nim 
Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. On zaś 
odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon. 
Oto słowo Pańskie. 
 



NIEDZIELA 30.03.2014 
7.00 + Zofię Podlaską 
8.30 + Hannę Tobolczyk  
10.00 + Genowefę, Ignacego i Wojciecha Jeszkie, Teresę i 
Bernarda Konarzewskich 
11.30 + Stanisławę i Aleksandra Biernackich, zm. z rodz. , 
Biernackich i Archackich 
13.00  Za Parafian   
18.00 + Czesławę Liwską, Zdzisława i Annę Bieńkow-
skich 
 
PONIEDZIAŁEK 31.03.2014 
7.00 + Bronisławę i Aleksandra Dębskich 
7.00 + Zdzisława Godlewskiego w 14 r. śm. i Witolda 
Mojek. 
7.00   O zdrowie i radość życia dla Martyny. 
 
18.00 + Anielę Maciątek. 
 
WTOREK 01.04.2014 
7.00 + Jerzego Kobylińskiego w 1 r. śm. i Emilię Osik w 4 
r. śm. 
7.00 + Tadesza Kaczmarka p.p. 
7.00 + Janinę, Stanisława, Franciszka i Dominika Mar-
czewskich. 
 
18.00  + Aleksandrę Balcerzak w 20 r. śm, Wandę i Wa-
cława Żbikowskich, Eugeniusza Lipińskiego. 
18.00 + Czesławę Więchowską i Janinę Stasiak 
 
ŚRODA 02.04.2014 
7.00 + Aleksandra Biegalskiego. 
7.00 + Genowefę Brodowską p.p. 
7.00 + Wacławę Wiernicką w 7 r. śm. 
 
18.00    Nowenna do MBNP 
18.00 + Ryszarda Gugałę, Genowefę i Bronisława Włodar-
czyk 
 
CZWATEK 03.04.2014 
7.00 + Zenonę Nerć. 
7.00 + Janusza Ryndak p.p. 
7.00 + Janinę Jankowiak. 
18.00 + Ryszarda Wiechowicza. 
 
PIĄTEK 04.04.2014 
7.00 + Katarzynę Mietiułka i zm z rodz. 
7.00 + Mieczysława Orlika w 1 r. śm, Stanisława (m) 
Wilczek w 11 r.śm. 
7.00 + Ryszarda Samborskiego 
 
18.00 + Ryszarda Srebnickiego 
 
SOBOTA 05.04.2014 
7.00 + Bogdana Jasińskiego w 12 r. śm. i zm z rodziny 
7.00 + Irenę Wysocką 
7.00 + Mirosława i Krzysztofa Banach, Danutę, Tadeusza i 
Wiesława Burkackich 
 
18.00 + Krystynę Cyran 
18.00 + Jerzego w 19 r. śm. i Salomeę w 4 r. śm. Granu-

szewskich  
 
NIEDZIELA 06.04.2014 
7.00 + W intencji Żywego Różańca 
8.30 + Jadwigę, Władysława i Józefa Winniak  
10.00 + Ryszarda Domżała w 22 r. śm. 
11.30 + Za Parafian   
13.00   UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE 
18.00 + Romana Figurskiego w 7 r. śm. , Mariannę, Jana i 
Stanisława Sosińskich 

  Intencje Mszalne 

W tym tygodniu do wieczności odeszli: 
Zbigniew Borkowski 
Aleksander Turadek 
Zofia Zalewska 
Wieczny odpoczynek ….. 

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA   Najwięk-
szą ślepotą człowieka jest niedostrzeganie Boga, Jezus 
przeprowadza niewidomego od urodzenia z ciemności 
do światła. Otwierają się jego oczy, a w sercu rodzi się 
wiara. Faryzeusze natomiast, którzy uważali się za 
„widzących", pozostają w ciemności. Nie rozróżniają 
cudu od świętokradztwa. W Chrystusie, który jest Pa-
nem szabatu posłanym przez Boga, widzą jedynie kogoś, 
kto łamie prawo i stanowi zagrożenie. Jeśli oko człowie-
ka jest złe, jeśli jego sumienie jest ciemnością, jakże 
wielka to ciemność! My, chrześcijanie, jesteśmy dziećmi 
Światłości, posłanymi, by być światłem świata. Niech 

Musicie być mocni, drodzy bracia i 
siostry! Musicie być mocni tą mocą, 
którą daje wiara! Musicie być mocni 
mocą wiary! Musicie być wierni! 
Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba 
niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. 
Musicie być mocni mocą nadziei, 
która przynosi pełną radość życia i 
nie dozwala zasmucać Ducha Świę-
tego! Musicie być mocni mocą miło-
ści, która jest potężniejsza niż 
śmierć, jak to objawił św. Stanisław i 

błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Musicie być 
mocni miłością, która „cierpliwa jest, łaskawa jest... nie 
zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą... nie 
pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz 
współweseli się z prawdą”. Która „wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma”, tej miłości, która „nigdy nie 
ustaje” (1 Kor 13, 4-8). Musicie być mocni, drodzy 
bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świado-
mej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam 
podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem 
na naszym etapie dziejów — dialog z człowiekiem i 
światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z 
Ojcem przez Syna w Duchu Świętym — dialog zbawie-
nia. (Kraków — Błonie, 9.06.1979) 

Słowa wypisane w ramce 

wpisz w odpowiednie      

miejsca w diagramie tak,    

by powstała krzyżówka. 

Ewangelia, cud, wiara,     

sadzawka, sierota, nauka, 

kąpiel, uzdrowienie,        

zdrowie, Zbawiciel,       

woda, katecheza 

Kącik dla dzieciKącik dla dzieciKącik dla dzieciKącik dla dzieci    

W 23. rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus kilkakrotnie nazywa faryzeuszów ślepymi. Moralna ślepota czy też 
duchowe zaślepienie to zawężenie postrzegania do ograniczonego pola, skupienie na pewnych fragmentach rze-
czywistości przy kompletnym pomijaniu innych, istotnych. Rozwijamy w sobie najczęściej te cechy, w których 
jesteśmy najlepsi. Co jednak będzie z nami, gdy naszą najlepszą cechą okaże się jedynie wyszukiwanie czyichś 
najgorszych cech? Naprawdę ślepy jest ten, kto nie widzi swojej głupoty, a wszystkich innych postrzega jako 
głupszych od siebie. W greckim języku słowo „błoto” ma jeszcze inne znaczenie niż określenie lepkiej i wilgotnej 
substancji materialnej, oznacza też metaforycznie głupotę! Ale głupota z kolei to nie umysłowy niedorozwój, tylko 
przewrotna perwersja. Czy nie zirytowalibyśmy się na kogoś, kto daje nam na stół filiżankę do kawy obmytą jedy-
nie z zewnętrz, podczas gdy we wnętrzu zalegają wielomiesięczne tłuste plamy, które już kwitną od pleśni, a jed-
nocześnie ten ktoś wmawiałby nam niesłusznie, iż stało się to z powodu naszych niemytych palców? Albo jak 
zareagowalibyśmy na okrzyki kogoś, kto zarzucałby nam w okresie lipcowej suszy zabrudzenie dywanu zabłoco-
nymi butami, podczas gdy po prostu nie sprzątał od dłuższego czasu? Jezus mówi w słynnej mowie przeciw fary-
zeuszom: Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Gdzie 
indziej, z równą irytacją, dowodzi, że nie to, co wchodzi do ust człowieka, czyni go nieczystym, ale to, co z niego 
wychodzi, z jego serca. A gdy uczniowie przystąpili do Niego, sygnalizując o zgorszeniu tą wypowiedzią faryzeu-
szy, dobitnie stwierdził: Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj 
w dół wpadną. Czy ten, który uzdrowił ślepca niewidzącego od urodzenia, nie mógł otworzyć oczu również fary-
zeuszom? Łatwiej jest uzdrowić ślepca z kalectwa niż człowieka z głupoty hipokryzji. Najczęstszymi oznakami 
tego rodzaju obłudnej głupoty są: oburzenie przepełnione potępiającym zgorszeniem innymi, zajmowanie się 
czyimiś błędami, a nie swoimi, i naiwne powoływanie się na religijne zakazy i nakazy. Uzdrowienie tego ślepca 
miało być pomocą dla faryzeuszy, aby sami otworzyli oczy na swe moralne zaślepienie. Ale nawet widomy cud 
niewiele pomaga komuś, kto jest niewidomy wobec siebie samego. Pierwszym odruchem zdrowiejącego sumienia 
jest zacząć myśleć o własnej sytuacji moralnej, a nie o poprawianiu innych. I dlatego w tej chwili myślę o sobie, a 
nie o innych. Myślę o własnych zaślepionych osądach, obmowach, oskarżeniach, oburzeniach, zgorszeniach, po-
dejrzeniach jako o poważnych niebezpieczeństwach. Przecież kiedy stanę przed potężnym trybunałem eschatolo-
gicznym, Bóg nie zapyta mnie o grzechy innych, tylko o moje! A przede wszystkim nic tak nie będzie Go oburza-
ło, jak moje oburzanie się innymi, a nie sobą samym. 

Tekst do przemyśleń 

„Niedziela niewidomego od urodzenia” ukazuje Chrystusa jako światłość świata. 
Ewangelia stawia każdemu z nas pytanie: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?” 
„Wierzę, Panie!” (J 9,35.38), stwierdza z radością niewidomy od urodzenia, stając się 
głosem każdego wierzącego. Cud uzdrowienia jest znakiem, że Chrystus, razem ze 
wzrokiem, pragnie otworzyć nasze spojrzenie wewnętrzne, aby nasza wiara stawała 
się coraz głębsza i abyśmy mogli rozpoznać w Nim naszego jedynego Zbawiciela. On 
rozświetla wszystkie ciemności życia i prowadzi człowieka do życia jako „syn światło-
ści”. (Benedykt XVI  na Wielki Post 2011) 


