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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 
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1. Dziś XIV Dzień Papieski. Jednym z elementów tego Dnia jest 

zbiórka ofiar na stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej z nie-

zbyt zamożnych rodzin. Przy kościele zbiórkę przeprowadzają panie 

z Żywego Różańca, a na terenie miasta ofiary na ten cel zbierać bę-

dzie młodzież z Gimnazjum nr.1 im. Jana Pawła II. 

2. Przeżywamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nabo-

żeństwa te w naszym kościele odbywają się: w niedziele o godz. 

17.30, a w dni powszednie o godz. 17.15. 

3. W kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki jednorazowe, 

roczne oraz na listopadową Mszę Św. zbiorową .,oraz intencje mszal-

ne na 2015 rok. Są jeszcze wolne intencje mszalne i w tym roku. 

4. Ofiary złożone dziś na tacę przeznaczone są na dzieła charytatyw-

ne „CARITAS” w naszej Diecezji. 

5. Od października do kwietnia, w każdą III niedzielę miesiąca po 

Mszy Św. o godz. 11.30 będą się odbywały spotkania dla dzieci 

z kl. III, przygotowujące się do I Komunii Św. Drugie spotkanie 

w najbliższą niedzielę. 

6. W tym tygodniu zamontowano już wentylację w kościele, oraz 

wysprzątano cały kościół, włącznie z czyszczeniem całej podłogi 

w kościele i prezbiterium. 

7. Bardzo serdecznie dziękuję panom: Bogdanowi, Andrzejowi, 

Leszkowi, Danielowi, Jackowi, Jerzemu, Jakubowi, Janowi za po-

moc przy wynoszeniu i wnoszeniu ławek. Zrobiliście panowie kawał 

dobrej roboty –dziękujemy wam. 

8. Zakończono już prace w kościele. Całość sumy za wszystkie prace 

to 200 tys. zł. Część sumy już zapłacono, ale jeszcze część przed 

nami. Za każdą waszą pomoc dziękujemy. Będziemy o was pamiętać 

w modlitwie, prosząc Boga o Jego pomoc w waszym życiu. 

9. W naszej parafii 21 października będzie zbiórka elektro-śmieci. 

Akcja jest prowadzona przez fundację „ Pomoc Kościołowi w po-

trzebie”. Dochód z utylizacji będzie przeznaczony dla najbiedniej-

szych w różnych częściach świata. Zbiórka będzie trwała od rana do 

godz. 18.00. 

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest ona do nabycia 

w zakrystii. 
   W związku z poważną chorobą Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka 

Głódzia, Biskup Warszawsko-Praski, prosi, aby nasza wspólnota diecezjalna 
wspierała naszego byłego ordynariusza, wypraszając dla niego potrzebne 

łaski. Również my prosimy, by w naszej parafii chory został otoczony 

serdeczną pamięcią modlitewną. 

Zapowiedzi 
Maciej Wiśniewski, kaw. z par. Gostynin 
i Monika Ochtabińska panna z par. tut. 
Jacek Grzegorz Trąckiewicz, kaw. z par. Św. Mateusza Ap. w Pułtusku 
i Ewa Edyta Kochn, panna z par. tut. 
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   W tym roku przypada trzydziesta rocznica męczeńskiej śmierci 

Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Jak co roku 

w dniu liturgicznego wspomnienia (19 października) zachęcamy 

do modlitwy o potrzebne łaski za jego wstawiennictwie oraz 

rychłą kanonizację. 

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

Wiadomości Parafialne 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan Zastępów 
przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę 
z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożyw-
niejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On 
na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszyst-
kich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody. 
Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan otrze łzy 
z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej 
ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: 
"Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wyba-
wi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: ciesz-
my się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka 
Pana spocznie na tej górze". 

Oto słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY  
Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. 
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,  
   obficie napełniasz mój kielich. 
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną  
przez wszystkie dni mego życia. 
I zamieszkam w domu Pana  
po najdłuższe czasy. 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian. Bra-
cia: Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do 
wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: 
i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać 
niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc 
udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego 
bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie 
każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwa-
ła na wieki wieków. Amen. 

Oto słowo Boże. 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  
Alleluja, alleluja, alleluja 
Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa  
przeniknie nasze serca swoim światłem,  

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powoła-
nia. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus w przy-
powieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: 
"Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który 
wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc 
swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz 
ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi 
z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygo-
towałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite 
i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni 
zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do 
swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znie-
ważywszy ich pozabijali. Na to król uniósł się gnie-
wem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabój-
ców, a miasto ich spalić". "Wtedy rzekł swoim sługom: 
«Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli 
jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na 
ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli 
na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: 
złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. 
Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, 
i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój wesel-
ny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie 
mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy 
król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi, i wyrzuć-
cie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz 
i zgrzytanie zębów». Bo wielu jest powołanych, lecz 
mało wybranych". 

Oto słowo Pańskie. 
KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA  

Każda Msza św. przypomina tę wielką przypowieść 

o zaproszeniach: "Błogosławieni, którzy zostali we-

zwani na ucztę Pańską!". Ale moralista Mateusz śpie-

szy z przestrogą: nieszczęsny, kto odmawia zaprosze-

nia i nieszczęsny, kto przyszedł, ale nie stara się być 

godnym uczty. Dar wspólnoty z Bogiem należy do 

takich, że nie da się go przyjąć, a potem "odstawić na 

półkę". Przyjąć zaproszenie to nie wszystko; nie wy-

starczy przyjść i zwyczajnie "odstać swoje" - nawet 

w "niedzielnym" ubraniu. Ten dar chce całkowicie 

ogarnąć obdarowanego, chce go przemienić, natchnąć 

duchem, jakim on sam został natchniony. 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/1/28zwykly-2.html 



 

  Intencje Mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Irena Bibro 

Śp. Henryk Markowski 

Śp. Ireneusz  Krajewski 

Śp. Lucyna Wolfram 

Wieczny odpoczynek… 

 NIEDZIELA 12.10.2014 
7.00   W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO 

8.30   O Potrzebne łaski dla Eugenii  

10.00 +  Apolinarego i Władysławę Łyszkowskich 
11.30 + Bolesława i Annę Bułka 

13.00     ZA PARAFIAN  

18.00 + Romualda Przeździeckiego 
PONIEDZIAŁEK 13.10.2014 

7.00 + Halinę Kazimierza Kwiatkowskich 

7.00 + Alinę Jankowską w 2 r. śm. 
7.00  O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Mat-

ki Bożej dla Elżbiety i Jerzego, ich dzieci oraz wnu-

ków 
18.00 + Longinę Łońską w 4 r. śm., rodziców Łoń-

skich i Sarnowskich, brata Władysława 

WTOREK 14.10.2014 

7.00   W pewnej intencji  

7.00  +  

7.00  + 
18.00  O Boże błogosławieństwo w 60 r. ur. Zbigniewa 

Kotarskiego 

18.00 + Teresę Okólską 
ŚRODA 15.10.2014 

7.00  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi 

Piwinkiewicz 
7.00  +Jadwigę Mikiel  

7.00  + Teresę Wiczewską 
18.00    Nowenna do MBNP 

18.00 + Tadeusza, Jadwigę, Ryszarda, Bogdana Gro-

madka, c.r. Gromadka 
CZWATEK 16.10.2014 

7.00  + Adama Ostrowskiego w zm. z rodz. 

7.00  + Jarosława, Stanisławę, Stanisława, Karola, 
Józefa 

7.00 + Henryka Kwiatkowskiego w 2 r. śm.  

18.00 + Tadeusza Rockiego 
PIĄTEK 17.10.2014 

7.00 Intronizacja 

7.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny 
7.00 + Józefa, Janinę, Włodzimierza Obtułowicz, 

Zofię, Władysława, Kazimierza Januszewskich 

18.00 O opiekę Bożą i zdrowie dla dzieci i matki. 
18.00 + Mieczysława Dziubińskiego w 8 r. śm., 

c. r. Dziubińskich 

SOBOTA 18.10.2014 

7.00  + Stefana Szulskiego w 32 r. śm., rodziców z obu 

stron 

7.00  + Władysława Bednarka pp 
7.00  + Aleksandra, Apolonię Hołyńskich 

18.00 + Jana Kojeckiego w 1 r. śm. 

12 października 2014 XIV 
Dzień Papieski 

"Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie" 
 

   Decyzją Konferencji Episkopatu Polski 

tegoroczny Dzień Papieski obchodzimy 12 

października pod hasłem „Jan Paweł II – 

Świętymi Bądźcie!”. Temat świętości, jako 

fundamentalny w nauczaniu Kościoła i tym 

samym w myśli świętego Papieża Jana Pawła 

II powraca jako treść kolejnego Dnia Papie-

skiego. Niewątpliwie świętość jest dla dzi-

siejszego świata tematem z jednej strony 

wstydliwym i wręcz niechcianym, a z dru-

giej, czasem co prawda nie wprost, ale nie-

zwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie 

interesować świętością w ogóle, czasem od-

rzucają ją jako niemożliwą do osiągnięcia lub 

nawet nikomu niepotrzebną. Tolerują świę-

tość o tyle, o ile dotyczy ona pragnień in-

nych. Jednak wcale niemała rzesza ludzi po-

szukuje świętości, łaknie jej i za nią tęskni. 

Warto zobaczyć ten problem w świetle nau-

czania św. Jana Pawła II, zwłaszcza w roku 

jego kanonizacji. Wyniesienie na ołtarze Pa-

pieża Polaka jest znakomitym motywem do 

ponownego postawienia pytania o świętość, 

zarówno w życiu jednostek, jak i całych spo-

łeczności, aż po wielką rodzinę ludzką. 

http://dzielo.pl 

16 października, Święta Jadwiga Śląska 

   Jadwiga urodziła się między 1174 a 1180 rokiem na zamku w Bawarii jako córka hrabiego Bertolda VI 

i Agnieszki Wettyńskiej, hrabiów Andechs, którzy tytułowali się również książętami Meranu 

i margrabiami Istrii. Miała czterech braci i trzy siostry. Jadwiga otrzymała staranne wycho-

wanie najpierw na rodzinnym zamku, potem zaś w klasztorze benedyktynek. Do programu 

ówczesnych szkół klasztornych należała nauka łaciny, Pisma Świętego, dzieł Ojców Kościo-

ła i żywotów świętych, a także haftu i malowania, muzyki i pielęgnowania chorych. W roku 

1190 Jadwiga została wysłana do Wrocławia na dwór księcia Bolesława Wysokiego, gdyż 

została upatrzona na żonę dla jego syna, Henryka. Miała wtedy prawdopodobnie zaledwie 

12 lat. Henryk Brodaty 8 listopada 1202 r. został panem całego księstwa. Henryk i Jadwiga 

stanowili wzorowe małżeństwo. Mieli siedmioro dzieci Ostatnich 28 lat pożycia małżeńskie-

go małżonkowie przeżyli wstrzemięźliwie, związani ślubem czystości zawartym przed bi-

skupem wrocławskim Wawrzyńcem. Jadwiga miała w chwili składania tego ślubu około 33 lat, a Henryk Brodaty 

ok. 43. Macierzyńską troską otaczała służbę dworu. Zorganizowała szpitalik dworski, gdzie codziennie znajdowa-

ło utrzymanie 13 chorych i kalek. Osobiście odwiedzała chorych i wspierała hojnie ubogich. Starała się także 

łagodzić dolę więźniów, posyłając im żywność, świece i odzież. Bywało, że zamieniała karę śmierci czy długiego 

więzienia na prace przy budowie kościołów lub klasztorów. Jej mąż chętnie na to przystawał. Była jednak tak 

delikatna wobec Henryka, że zawsze to jemu zostawiała ostateczną decyzję. W swoim życiu Jadwiga dość mocno 

doświadczyła tajemnicy Krzyża. Przeżyła śmierć męża i prawie wszystkich dzieci. Po śmierci, Henryka zamknęła 

się w klasztorze sióstr cysterek w Trzebnicy, który sama wcześniej ufundowała. Do cierpień osobistych zaczęła 

dodawać pokuty, posty, biczowania, włosiennicę i czuwania nocne. Przez 40 lat życia spożywała pokarm tylko 

dwa razy dziennie, bez mięsa i nabiału. Zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia. Wyczerpana surowym 

życiem mniszki, zmarła 14 października 1243 r., mając ponad 60 lat. 

 

13 października, Błogosławiony Honorat Koźmiński, prezbiter 

   Wacław Koźmiński urodził się 16 października 1829 r. w Białej Podlaskiej, w rodzinie inteligenckiej, jako drugi 

syn Stefana i Aleksandry z Kahlów. Miał dwie siostry. Był bardzo zdolny, po ukończeniu gimna-

zjum studiował na wydziale budownictwa warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Będąc w gimna-

zjum zaniechał praktyk religijnych, a w czasie studiów zupełnie stracił wiarę. W 1846 r. został 

aresztowany przez policję carską pod zarzutem udziału w spisku i osadzony w Cytadeli Warszaw-

skiej. Wówczas ciężko zachorował; powracając do zdrowia, przemyślał dokładnie swoje życie i 

nawrócił się. Uwolniony z więzienia, podjął dalsze studia, a jednocześnie prowadził bardzo suro-

wy tryb życia. Po ukończeniu studiów, wstąpił do klasztoru kapucynów gdzie otrzymał imię Honorat. Chociaż 

pragnął być bratem zakonnym, przełożeni polecili mu, aby przygotowywał się do kapłaństwa. Po ukończeniu 

studiów teologicznych przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce został mianowany profesorem retoryki oraz sekreta-

rzem prowincjała, lektorem teologii i spowiednikiem nawracających się. Zasłynął w Warszawie jako znakomity 

rekolekcjonista i misjonarz ludowy. Swoją głęboką religijnością i troską o człowieka zjednywał wielu ludzi dla 

Chrystusa. Po kasacie zakonów przez władze carskie, o. Honorat został przewieziony do Zakroczymia pod War-

szawą. Pomimo trudnych warunków tworzył tam dalej grupy tercjarek. Około 1889 r. zwrócił się do Stolicy Świę-

tej o zatwierdzenie zgromadzeń bezhabitowych. W tym samym roku uzyskał aprobatę. Dzięki temu powstało 26 

stowarzyszeń tercjarskich, z których na przestrzeni lat uformowały się liczne zgromadzenia zakonne. Podejmowa-

ły one prace charytatywne i apostolskie, m.in. wśród młodzieży szkolnej i rzemieślniczej, w fabrykach, wśród ludu 

wiejskiego, w przytułkach dla ludzi starych i upośledzonych. Był człowiekiem wielkiej gorliwości, jeśli chodzi 

o zbawienie dusz. Praktykował surowe umartwienia, sporo czasu spędzał na modlitwie. Pozbawiony słuchu i cier-

piący fizycznie, ostatnie lata życia spędził na modlitwie i kontemplacji. Wyczerpany pracą apostolską, zmarł 

w opinii świętości 16 grudnia 1916 r. 

 
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


