
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 NIE-

BIESKIEGO, 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 
Archanioła 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
ul. Warszawska 1 
tel. 022/775 23 32 
e-mail:  
kancelaria@ndmswmichal.pl 
Strona internetowa: 
http://ndmswmichal.pl/ 
Msze św. w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;  
13.00; 18.00 
Msze św. w dni powszednie 
7.00; 18.00 

Godz. otwarcia kancelarii: 
pon.—pt.:   16-17:30 
 
(bez czw., sob. oraz uroczystości 
i świąt - kościelnych i państwowych;) 

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

 

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 do 
9.00. i potem od 10.00 do 16.00. W czasie święcenia 
pokarmów w Wielką Sobotę ministranci będą rozprowadzać 
wodę święconą. Ofiary składane przy tej okazji będą 
przeznaczone na ich potrzeby. W godz. 9.00 – 10.00 będzie 
przerwa w święceniu pokarmów – w tym czasie będziemy 
śpiewać Ciemną Jutrznię. 

8. Spowiadać będziemy do środy włącznie. Prosimy nie 
odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę. 

9. W Niedzielę Wielkanocną – Rezurekcyjna procesja 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. 8.30. 

10. Zapraszamy dziewczynki, które chciałyby sypać kwiatki 
podczas procesji Rezurekcyjnej – próba w środę o godz. 
17.00. Zwracamy się z prośbą o przynoszenie kwiatków do 
sypania na procesji. Dziękujemy. 

11. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. wg porządku 
niedzielnego. Taca będzie przeznaczona na KUL. 

12. Dnia 24 kwietnia ( Niedziela ) rozpoczniemy w naszej parafii 
kurs przedmałżeński, Spotkania będą się odbywać w salce 
przy kancelarii parafialnej o godz. 19.00. 

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można 
przy wyjściu z kościoła bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz 
diecezjalny tygodnik „Idziemy”. Dziękujemy wam bardzo za 

waszą postawę i pomoc w jego nabywaniu. Prosimy was, 
czyńcie to nadal.  

Ogłoszenia duszpasterskie ( c.d. ) 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 
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Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Święte-
go Łukasza. 
Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i 
poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskar-
żać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza 
nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków cezaro-
wi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla. Piłat zapytał 
Go:  Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpo-
wiedział mu: Tak. Piłat więc oświadczył arcykapła-
nom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym czło-
wieku. Lecz oni nastawali i mówili: Podburza lud, 
szerząc swą naukę po całej Judei, od 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 ucie-
szył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ 
słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak, 
zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pyta-
niami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcyka-
płani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go 
oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze 
swoją strażą; na pośmiewisko kazał Go ubrać w lśnią-
cy 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 arcyka-
płanów, członków Sanhedrynu oraz lud i rzekł do 
nich:  Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzu-
tem, 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 god-
nego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. A 
był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Za-
wołali 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! Zapy-
tał ich po raz trzeci: Cóż On złego uczynił? Nie zna-
lazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go 
więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wiel-
kim 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 Szymo-
na z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego 
krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnó-
stwo 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 przyj-
dą 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 pagór-
ków: 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, prze-
bacz 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 grec-
kim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. 
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urą-
gał 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 przyj-
dziesz 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 śro-
dek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, 
w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych sło-
wach 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. Oto 
słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 10 Kwietnia 
2022 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃ-
CA FATIMSKIEGO 
8.30 WYPOMINKI ROCZ-
NE 
10.00 + Stanisława, Czesławę 
Cyrankowskich. 
11.30 + Romana Figurskiego, 
Marię, Jana, Stanisława So-
sińskich, Reginę, Wincentego 
Ratańskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Ryszarda, Kamilę 
Nesner, Bogumiła Siudej. 
PONIEDZIAŁEK 11 Kwiet-
nia 2022 
7.00 +Dariusza Kurek. 
7.00 + Jana, Martę Kowalik 
oraz zm. ich rodziców. 
7.00 + Krystynę, Stefana Wy-
sockich. 
18.00 + Mariannę Maciejak 
w 1 r. śm. 
WTOREK 12 Kwietnia 2022 
7.00 + Ks. Mirosława Deca. 
7.00 + Ryszarda Gugałę w r. 
śm. 
7.00 + Halinę, Tadeusza, Ada-
ma, Mirosława, Sylwestra 
Biegaj. 
18.00 + Janinę Adamczyk i 

zm. rodziców z obu stron. 
ŚRODA 13 Kwietnia 2022 
7.00 + Tadeusza Andrzeja 
Daros. 
7.00 + Stefana, Władysławę, 
Ryszarda Możdżyńskich. 
7.00 +  
18.00 NOWENNA DO MBNP 
 
CZWARTEK 14 Kwietnia 
2022 
18.00 MSZA WIECZERZY 
PAŃSKIEJ 
PIĄTEK 15 Kwietnia 2022 
19.00 LITURGIA MĘKI 
PAŃSKIEJ 
SOBOTA 16 Kwietnia 2022 
19.30 WIGLIA PASCHAL-
NA 
NIEDZIELA 17 Kwietnia 
2022 
6.00 ZA PARAFIAN 
10.00 Zadośćuczynienie za 
grzechy nasze i całego świata 
Sercu Jezusa i Maryi i o nowe 
wylanie Ducha Św. na Ojczy-
znę. 
11.30 + Jadwigę Ślendzak. 
13.00 W intencji dzieci nowo-
ochrzczonych, ich rodziców i 
chrzestnych. 
18.00 + Halinę Kłopotek. 

1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Palmową. Zapraszamy dzi-
siaj na nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 17.00. Ministran-
ci rozprowadzają palemki. 

2. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy złożyli ofiary 
na kwiaty do Grobu Pańskiego. Zebraliśmy 3360 zł. Dziękujemy. 

3. Dzisiaj zbieramy ofiary do puszek na dożywianie dzieci z 
Ukrainy, które chodzą do naszych szkół. Dziękujemy wam 
za tę pomoc. 

4. Kancelaria parafialna w Wielkim Tygodniu ( ten tydzień ) 
będzie czynna w poniedziałek, wtorek i środę w godz. 16.00 
– 17.30. Od CZWARTKU kancelaria będzie NIECZYNNA. 

5. TRIDUUM PASCHALNE 

 WIELKI CZWARTEK – 14 Kwietnia 
 Godz. 18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
 ( Po liturgii Adoracja do godz. 22.00 ) 

 WIELKI PIĄTEK – 15 Kwietnia 
 Godz. 8.00 – Rozpoczęcie Adoracji. 
 Godz. 9.00 – Ciemna Jutrznia. 
 Godz. 19.00 – Liturgia Męki Pańskiej. 
 ( Po liturgii Adoracja przy grobie Pańskim do godz. 22.00 ) 

 WIELKA SOBOTA 16 Kwietnia 
 Godz. 8.00 – Rozpoczęcie Adoracji. 
 Godz. 9.00 – Ciemna Jutrznia. 
 Godz. 19.30 – Liturgia Wigilii Paschalnej. 
 ( Prosimy o przyniesienie ze sobą odpowiednio zabezpie-
czonych świec )  

( ciąg dalszy na ostatniej stronie ) 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  Piotr Tyszkiewicz, Anna lupa, Zygmunt Edward Borkowski 
Wieczny odpoczynek... 


