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    1. Przeżywamy maj – miesiąc poświęcony czci Matki Bożej. Nabożeństwa majowe 
        w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie po Mszy św.wieczornej, 
        a w niedziele o godz.17.30. 
 
    2. Jutro o godz.18.00 zbiorowa Msza św. w int.zmarłych. 
 
    3. W czwartek przypada uroczystość Św.Stanisława,bpa i męczennika,głównego 
        Patrona Polski. 
 
    4. Pragniemy poinformować,że nasz parafianin ,kleryk VI roku Seminarium 
        Duchownego Diecezji Warszawsko – Praskiej, diakon Michał BURACZYŃSKI, 
        7 czerwca tego roku przyjmie Święcenia Prezbiteratu (Kapłańskie ).Polecamy 
        go waszym modlitwom. 
 
    5. W najbliższą sobotę 10 maja od godz.9.00 kapłani udadzą się do osób chorych i 
        starszych z posługą sakramentalną. 
 
    6. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na Seminarium  
        Duchowne naszej Diecezji. 
 
    7. Nasza parafia organizuje wyjazd – pielgrzymkę do Wrocławia w dniach 13-15 
czerwca. Bliższe informacje w zakrystii u Ks.Łukasza, w gazetce parafialnej i na tablicy 
informacyjnej. Zapisy trwają do 11 maja.. 
 
    8. W tym tygodniu przeżywaliśmy w naszej parafii Jerycho Różańcowe.Wszystkim, 
         grupom działającym przy parafii,osobom indywidualnym za pomoc,modlitwę i 
        tak ogromne zaangażowanie ,składamy serdeczne podziękowanie .Bóg zapłać. 
 
    9. W związku z organizacja święta Szkoły- Gimnazjum im.Św.Jana Pawła II, 
        Dyrekcja szkoły zwraca się z prośbą o udostępnienie pamiątek związanych z  
        Janem Pawłem II ( np.zdjęcia z pielgrzymek, ze spotkań indywidualnych i innych 
        rzeczy celem stworzenia wystawy Pt. „Moje spotkanie z JP II „). 
        Pamiątki należy składać do biblioteki szkolnej. Kontakt – S.Judyta i p.Hanna 
        Twardowska – nauczyciel bibliotekarz gimnazjum. 
 
10.  Młodzież przygotowującą się do bierzmowania drugi rok zapraszamy w przyszłą 
niedzielę na spotkanie po Mszy Św o godz 10:00. Młodzież pierwszoroczną z 3 grupy 
zapraszamy w przyszłą niedzielę na spotkanie o godz 16.00 w salce. 

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 

KALENDARZ LITURGICZNY 
5 V Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, 
prezbitera. 
Dz 6, 8-15; Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30 (R.: por. 1a); Mt 4, 4b; J 6, 22-29; 
6 V Wtorek. Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba. 
W kościołach, w których obchodzi się uroczystość apostołów Filipa i Jakuba, pierwsze czytanie 
z czytań wspólnych o Apostołach i Ewangelistach w okresie wielkanocnym 
 1 Kor 15, 1-8; Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); J 14, 6b i 9c; J 14, 6-14; 
7 V Środa. Dzień powszedni. 
Dz 8, 1b-8; Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a (R.: por. 1); J 6, 40; J 6, 35-40; 
8 V Czwartek. Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona 
Polski. 
Dz 20, 17-18a. 28-32. 36; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4b-5ab (R.: por. 3c); Rz 8, 31b-39; J 10, 14; J 10, 
11-16; 
 9 V Piątek. Dzień powszedni. 
Dz 9, 1-20; Ps 117 (116), 1. 2 (R.: por. Mk 16, 15); J 6, 54; J 6, 52-59; 
10 V Sobota. Dzień powszedni. 
Dz 9, 31-42; Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 12); J 6, 63b. 68b; J 6, 55. 60-69; 
11 V Czwarta Niedziela Wielkanocna.  
Dz 2, 14a. 36-41; Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); 1 P 2, 20b-25; J 10, 14; J 10, 1-10; 
 

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

Wiadomości  Parafialne 
            3  Niedziela Wielkanocna, 4 maja 2014r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci 
Czytanie z Dziejów Apostolskich Dz 2,14.22–28 
W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i 
przemówił donośnym głosem: „Mężowie Judejczycy i wszyscy 
mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłu-
chajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, męża, 
którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi 
czynami, cudami i zna kami, jakich Bóg przez Niego dokonał 
wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, 
postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybili-
ście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg 
wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe 
było, aby ona panowała nad Nim. Dawid bowiem mówił o 
Nim: »Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawi-
cy mojej, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się serce 
moje i rozradował się język mój, także i ciało moje spoczywać 
będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani 
nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać 
drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Two-
im«”. 
Oto słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY Ps 16,1–2a i 5.7–8.9–10,11 
Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. 
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, 
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”. 
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 
to On mój los zabezpiecza. 

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, 
bo serce napomina mnie nawet nocą. 
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, 
On jest po mojej prawicy, nic mną  
nie zachwieje, 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, 
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz 
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 
pełnię Twojej radości 
i wieczną rozkosz 
po Twojej prawicy. 

DRUGIE CZYTANIE 
Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa 
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła  
1 P 1,17–21 
Bracia: Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który sądzi, nie mając 
względów na osoby, ale według uczynków każdego człowieka, 
to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. 
Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach 
złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemija-
ją-cym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, 
jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie 
przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w 
ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wy przez 
Niego uwierzyliście w Boga, który wzbudził Go z mar-twych i 
udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowa-
ne ku Bogu. 
Oto słowo Boże. 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por . Łk 24,32 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, 
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
EWANGELIA 
Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza  
Łk 24,13–35 
Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w 
pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej 
Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 
Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wy-
darzyło. Gdy tak rozmawiali i roz-prawiali ze sobą, 
sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich 
były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś 
ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą 
w drodze?”. Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, 
imie-niem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba 
jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie 
wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż 
takiego?”. Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezu-
sem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w 
czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcyka-
płani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżo-
wali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał 
wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już 
trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z 
naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie 
znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały 
widzenie aniołów, którzy zapew-niają, iż On żyje. 
Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko 
tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na 
to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są 
wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli 
prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby 
wejść do swojej chwały?”. I zaczynając od Mojżesza 
poprzez wszystkich proroków wykła-dał im, co we 
wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przy-
bliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, 
jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: 
„Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się 
już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy 
zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił 
błogosławieństwo, połamał go i dawał im, Wtedy 
otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im 
z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie 
pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pi-
sma nam wyjaśniał?”. W tej samej godzinie wybrali się 
i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedena-
stu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczy-
wiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni 
również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go 
poznali przy łamaniu chleba. 
Oto słowo Pańskie. 
 

 
 



 

  Intencje Mszalne 

W tym tygodniu do wieczności odeszli: 
Śp. Sabina Miezin 
Śp. Mirosław Cybulski 
Śp. Jadwiga Chajneta 
Wieczny odpoczynek ….. 

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA  Droga 
uczniów Jezusa może niekiedy prowadzić przez zwątpie-
nie i poczucie osamotnienia. Jak uczniowie idący do 
Emaus możemy znać Pismo Święte, a nawet posiadać 
uprzednie doświadczenie wiary w Pana. A jednak, znie-
chęceni naszymi osobistymi kryzysami, wchodzimy na 
drogę wyparcia z pamięci dobrych wspomnień i aliena-
cji ze wspólnoty Kościoła. Nazywamy to doświadcze-
niem niewiary i zwątpieniem w sens słowa Bożego. 
Dopiero spotkanie ze Zmartwychwstałym zmieni nas 
wewnętrznie. Naturalnym odruchem jest wtedy powrót 
do wspólnoty wierzących. Razem z nimi składamy wy-
znanie wiary „Pan rzeczywiście zmartwychwstał!". 
 

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 Wiecho-
wicza z prośbą o zdrowie. 
 
PONIEDZIAŁEK 05.05.2014 
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego. 
7.00 +Edwarda i Jolantę Trzaskoma. 
18.00 Zbiorowa za zmarłych   
18:00 + Radosława Rynkuna. 
 
WTOREK 06.05.2014 
7.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla 
S. Judyty z okazji imienin. 
7.00 + Wiesławę Kutrowską w 3 r. śm. 
18.00 + Krzysztofa Franiewskiego w 18 r. śm. 
18.00 + Zofię Zalewską p.p. 
 
ŚRODA 07.05.2014 
7.00 + Genowefę, Stanisława i Tadeusza Sosińskich. 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
Przemysława z okazji urodzin. 
18.00    Nowenna do MBNP  
18.00 + Zofię Zalewską 
 
CZWATEK 08.05.2014 
7.00   + Andrzeja Kurowskiego. 
7.00 + Zygmunta Godzwa i Stanisława Szczepańskiego. 
18.00 +Stanisława Garbowskiego w 24 r. śm. i zm. z rodz. 
 
PIĄTEK 09.05.2014 
7.00 + Bogdana Przybysza. 
7.00 + Jadwigę Karolak w 3 r. śm. 
18.00 + Bolesława w 29 r. śm. i Helenę Puchniewicz, zm. z 
rodz. Zamerskich i Jaworskich. 
 
SOBOTA 10.05.2014 
7.00 + Wiktorię Piórkowską i zm. z rodz. . 
7.00 + Stanisławę i Zygmunta Gronek i zm. z rodz.  
 
10.00  W INTENCJI BOHATERÓW OJCZYZNY 
 
18.00  + Wojciecha, Helenę i Józefa Lesak  
 
NIEDZIELA 11.05.2014 
7.00 W intencji Różańca Fatimskiego 
8.30 +Zofię i Piotra Skowyrskich i zm. z rodz. Sierawskich. 
10.00 + Stanisława i Paulinę Zielskich, Sławomira Woźniaka, 
Bartosza Żukowskiego i  
          w czyśćcu cierpiących. 
11.30 + Hannę Pieciak. 
13.00   Za Parafian   
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
Moniki i Macieja z okazji 5 r. ślubu oraz dla ich syna Maksy-
milianka. 
 

W swoim Testamencie nowy 
Święty napisał: „Kiedy w dniu 
16-tym października 1978 roku 
konklawe kardynałów wybrało 
Jana Pawła II, prymas Polski, 
kardynał Stefan Wyszyński, 
powiedział do mnie: „Zadaniem 
nowego Papieża będzie w pro-
wadzić Kościół w Trzecie Ty-
siąclecie”. Dalej czytamy: 
„Pragnę raz jeszcze wyrazić 
wdzięczność Duchowi Święte-
mu za wielki dar Soboru Waty-

kańskiego II, którego wraz z całym Kościołem – a w 
szczególności z całym episkopatem – czuję się dłużni-
kiem. Jestem przekonany, że długo jeszcze dane będzie 
nowym pokoleniom czerpać z tych bogactw, jakimi 
Sobór dwudziestego wieku nas obdarował. Jako biskup, 
który uczestniczył w soborowym wydarzeniu od pierw-
szego do ostatniego dnia, pragnę powierzyć to wielkie 
dziedzictwo wszystkim, którzy do jego realizacji są i 
będą w przyszłości powołani. Sam zaś dziękuję Wiecz-
nemu Pasterzowi za to, że pozwolił mi tej wielkiej spra-
wie służyć w ciągu wszystkich lat mego pontyfikatu”. 
Ale o jaką sprawę chodzi? Chodzi o to samo, co Jan 
Paweł II wyraził już podczas swej pierwszej uroczystej 
Mszy świętej na placu św. Piotra w niezapomnianych 
słowach: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na 
oścież drzwi Chrystusowi!”. To, o co nowo-wybrany 
Papież prosił wszystkich, sam wcześniej uczynił: otwo-
rzył dla Chrystusa społeczeństwo, kulturę, systemy 
polityczne i ekonomiczne, odwracając z siłą olbrzyma – 
siłą, którą czerpał z Boga – tendencję, która wydawała 
się być nieodwracalna. [po polsku] Swoim świadectwem 
wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej 
wrażliwości, ten znakomity Syn narodu polskiego, po-
mógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się 
być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewan-
gelię. Jednym słowem: pomógł nam nie lękać się praw-
dy, gdyż prawda jest gwarancją wolności. 
(Fragment homilii Benedykta XVI podczas beatyfikacji 
Jana Pawła II) 

Rozsypane części umieść we właściwym 
miejscu w diagramie tak,  
aby utworzyły krzyżówkę. 

Kącik dla dzieciKącik dla dzieciKącik dla dzieciKącik dla dzieci    

Wyjazd – Pielgrzymka Wrocław 2014 - 13-15 czerwca 2014 roku 
Zakwaterowanie: 2 osobowe pokoje w hotelu  
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 możliwości, autokar, nocleg, przewodnika, 
zestaw tour guide ze sluchawką dla przewodnika, przewodników opłaty wstępu do zwiedzanych 
atrakcji, kościoły, uniwersytet, zamek w Ksiązu Palmiarnia wszystkie opłaty potrzebne do reali-

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


