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15 IX Św. Katarzyna Genueńska, wdowa (1447-1510). 
Córka wicekróla Neapolu. W szesnastym roku życia zo-
stała przymuszona do małżeństwa z Julianem Adoro, 
człowiekiem, który miał już pięcioro nieślubnych dzieci. 
Związek nie był szczęśliwy. Katarzyna przez kilka lat żyła 
w osamotnieniu, po czym podjęła życie towarzyskie, wła-
ściwe jej sferze. 11 marca 1473 roku doznała łaski nawró-
cenia i przemiany, odtąd modlitwę połączyła z surowymi 

postami i pokutą. Działalność charytatywną skoncentrowała szczegól-
nie na posługiwaniu chorym. W roku 1490 objęła kierownictwo szpita-
la. Podczas epidemii, jaka nawiedziła miasto, ciężko zachorowała. Jej 
mąż, który wcześniej nawrócił się i razem z nią służył biednym oraz 
chorym, zmarł podczas tej zarazy Katarzyna była mistyczką. Miała dar 
wizji i duchowego zjednoczenia z Chrystusem. Wiele cierpiała. Zmarła 
15 września 1510 roku. Pozostawiła cenne pisma na temat życia ducho-
wego oraz czyśćca. Kanonizowana przez Klemensa XII w 1737 roku. 
Jest patronką Genui, a także chorych i szpitali.  
 
17 IX Błogosławiony Zygmunt Szczęsny Feliński 
urodził się 1 listopada 1822 roku w Wojutynie 
w diecezji łuckiej na Wołyniu. Był siódmym 
z jedenaściorga dzieci Gerarda i Ewy z Wendorffów. 
W jedenastym roku życia stracił ojca, a pięć lat póź-
niej jego matka z racji swej działalności patriotycznej 
została deportowana na Syberię. Po ukończeniu gim-
nazjum Zygmunt studiował matematykę w Moskwie 
i nauki humanistyczne na Sorbonie i w College de 
France. W 1851 roku powrócił do kraju i wstąpił do Seminarium Du-
chownego w Żytomierzu, skąd po roku został wysłany do Akademii 
Duchownej w Petersburgu. Tam przyjął święcenia kapłańskie 8 wrze-
śnia 1855 roku, po których pracował duszpastersko i objął katedrę filo-
zofii. 6 stycznia 1862 roku bł. Pius IX mianował go arcybiskupem me-
tropolitą warszawskim. Po objęciu rządów przystąpił do systematycznej 
pracy nad odrodzeniem religijnym i moralnym w powierzonej sobie 
archidiecezji, przeprowadził reformę programów nauczania 
w Seminarium i Akademii Duchownej. Dbając o wychowanie oraz 
nauczanie dzieci i młodzieży założył w stolicy sierociniec i szkołę, 
które oddał pod opiekę założonego przez siebie w 1857 roku Zgroma-
dzenia SS. Franciszkanek Rodziny Maryi. Odważnie broniąc wolności 
Kościoła i uciśnionego ludu, po upadku powstania styczniowego 14 
czerwca 1863 roku został usunięty ze stolicy i zesłany przez władze 
carskie do Jarosławia nad Wołgą. Po dwudziestu latach w 1883 roku 
abp Feliński uzyskał wolność bez możliwości powrotu do Warszawy. 
Mianowany przez Leona XIII arcybiskupem tytularnym Tarsu przeżył 
dwanaście lat w Dżwiniaczce na terenie diecezji lwowskiej. Pełen po-
gody ducha, prostoty, pokory i ubóstwa rozwinął tam działalność dusz-
pasterską, oświatową i dobroczynną wśród ludu polskiego 
i ukraińskiego jako apostoł pokoju, zgody i ewangelicznego braterstwa. 
Zmarł 17 września 1895 roku w Krakowie. Od 1921 roku jego ciało 
spoczywa w podziemiach Archikatedry Warszawskiej przeniesione 
z cmentarza w Dżwiniaczce. Ojciec Święty Jan Paweł II 14 kwietnia 
2001 roku ogłosił dekret heroiczności cnót. 18 sierpnia 2002 r. Ojciec 
Święty Jan Paweł II ogłosił Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Feliń-
skiego Błogosławionym.  
Por. http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=9 

K a r t k i  z  K a l e n d a r z a  L i t u r g i c z n e g o  

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  Śp. Mirosław Gryczewski,  
Śp. Danuta Pniewska, Śp. Aleksander Konarzewski, Wieczny odpoczynek…  

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela 
Tak mówi Pan: «Ciebie, o synu człowieczy, 
wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, 
byś słysząc z mych ust napomnienia, prze-
strzegał ich w moim imieniu. Jeśli do wy-
stępnego powiem: Występny musi umrzeć – 
a ty nic nie mówisz, by występnego sprowa-
dzić z jego drogi – to on umrze z powodu 
swej przewiny, ale odpowiedzialnością za 
jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak 
ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swo-
jej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje 
od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, 
ty zaś ocaliłeś swoją duszę». 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie 
   Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *  
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego 
zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego 
z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy Mu 
pieśni. 
   Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na 
twarze, klęknijmy przed Panem, który nas 
stworzył. Albowiem On jest naszym Bo-
giem,  a my ludem Jego pastwiska i owcami 
w Jego ręku. 
   Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †  
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w 
Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie 
Mnie kusili wasi ojcowie, * doświadczali 
Mnie, choć widzieli moje dzieła». 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian 
Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza 
wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje 
drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przy-

kazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie 
kradnij, nie pożądaj» i wszystkie inne – 
streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliź-
niego swego jak siebie samego!» Miłość nie 
wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest 
doskonałym wypełnieniem Prawa. 

Oto Słowo Boże 
. 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,  
nam zaś przekazał słowo jednania. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy 
brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upo-
mnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, 
pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, 
weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, 
żeby na słowie dwóch albo trzech świadków 
oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłu-
cha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Ko-
ścioła nie usłucha, niech ci będzie jak poga-
nin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, 
będzie związane w niebie, a co rozwiążecie 
na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, 
zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z 
was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to 
wszystko otrzymają od mojego Ojca, który 
jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej 
zebrani w imię moje, tam jestem pośród 
nich». 

Oto Słowo Pańskie. 
 
 
 



NIEDZIELA 10 WRZESNIA 2017 
7.00 w int. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO 
8.30 + Kazimierza Żoch i zm. z rodziny 
10.00 + Wiesława Olszewskiego, Eleonorę i Fran-
ciszka Ciesielskich, Tadeusza Gwiazdę; 
11.30 + Janinę, Wacława, Henryka Liwskich, 
Jadwigę i Mieczysława Paruszewskich; 
13.00 ZA PARAFIAN 
16.00 + Mieczysława Kwiatkowskiego; 
18.00 + Bronisławę, Eugeniusza i Ryszarda Sreb-
nickich, za rodzinę Kozłowskich i Srebnickich 
 
PONIEDZIAŁEK 11 września 2017 
7.00 + Marka i Werginę  Sosińskich 
7.00 + Marię i Jana Lewandowskich 
7.00 +Andrzeja Marzec 
18.00 dziękczynna za 23 lata małżeństwa z prośbą 
o Boże błog. dla Alicji i Andrzeja 
18.00+ Artura Kurkowskiego w 3 r.śm., Zbysława 
Wacław w 28 r.śm., Stanisławę i Feliksa Furma-
nek 
 
WTOREK 12  września 2017 
7.00 + Eugeniusza i Zbigniewa Nester 
7.00 + Zenona Smolińskiego pp. 
18.00 O Boże błog. i łaski, zdrowie dla Michała w 
3 r. urodzin, syna Filipa i ich rodziców  
 
ŚRODA 13 września 2017 
7.00 O wszystkie potrzebne łaski  
i Boże błog. dla Eugenii 
7.00 + Rajmundę i Mieczysława Polkowskich 
7.00 + Jana Grzyb pp. 
18.00 Nowenna do MBNP 
18.00 + Stanisława, Józefa i Helenę Kowalczyków 

 
CZWARTEK 14 września  
Święto Podwyższenia Krzyża Św.  
7.00 + Adama Dziugieł p.p. 
7.00 + Jerzego Mizera p.p. 
18.00 +Kazimierza Mazowieckiego w 13 r.śm. 
rodziców Irenę i Mikołaja Grzegorczyk 
 
PIĄTEK 15 września  
7.00 +Antoniego Kowalczyka p.p. 
18.00 + Jadwigę Siwek w 17 r.śm. 
18.00 + Eugeniusza, Martę i Feliksa Krysztofiak 
 
SOBOTA 16  września 
7.00 + Władysława Bednarka w 3 r.śm 
7.00 + Karolinę Dutkiewicz w 1 r.śm 
7.00 + Wierę Trojanowską 
18.00 + Artura w 3 r.śm. i Norberta w 2 r.śm 
Kowalskich 
 
NIEDZIELA 17 WRZESNIA 2017 
7.00 Int. wynagradzająca za grzechy nasze,  
parafialne i narodowe  
jakimi obrażane jest Najświętsze Serce Pana 
Jezusa i Serce Maryi. 
8.30  WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Mariannę, Lucjana, Mariana,  
Eugeniusza Bułka i Andrzeja Drwęckiego 
11.30 + W INT, NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 +Annę w 26 śm. i Jana w 39 r.śm. Wilczyń-
skich 

1.Dzisiaj będzie dodatkowa Msza św. o godz.16.00 dla dzieci kl. III, przygotowujących się do I Komunii 
św. Dzieci przychodzą wraz z rodzicami. Obecność obowiązkowa., a ofiary zbierane na tacę w dniu dzi-
siejszym przeznaczone są na Seminarium Duchowne. 

2.W czwartek/14 września/będziemy przeżywać Święto Podwyższenia Krzyża św. 
3.W przyszłą niedzielę rozpoczyna się w naszej Parafii cykl konferencji dla narzeczonych. Spotkania będą 

się odbywały w niedziele o godz.19.00 w salce przy kancelarii. 
4.W dniu 24 września/niedziela / będziemy przeżywać w naszej parafii odpust ku czci Św. Michała Archa-

nioła ,patrona naszej Parafii. Suma odpustowa z procesją o godz. 13.00.Bardzo prosimy o kwiatki do 
sypania w czasie procesji. 

5.Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Do granic” Polski, która polega na otoczeniu modlitwą 
różańcową naszej Ojczyzny na jej granicach.  Wielka modlitwa zaplanowana jest na 7 października 2017 
r. w święto Matki Bożej Różańcowej. W tym dniu przed wiekami po wielkiej bitwie pod Lepanto flota 
chrześcijańska pokonała flotę muzułmańską, broniąc tym samym Europę przed islamizacją. Z naszej 
parafii organizujemy wyjazd na to wydarzenie. Można się zapisywać po Mszach świętych dzisiaj i w 
ciągu tygodnia u pań z kółek różańcowych. Szczegółów wyjazdu można dowiedzieć się u wyżej wymie-
nionych pań. 

6.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii. 

Z KAT ECHIZM U  

KATECHEZA 18:  
Bóg jest wszechmogący – Opatrzność Boża 

1. Prawda wiary o wszechmocy Boga oraz Jego 
Opatrzności wywołuje w nas mieszane uczucia. Z 
jednej strony wierzymy w nią i cieszymy się, że jest 
Ktoś potężniejszy od nas, kto czuwa nad biegiem 
ludzkich dziejów. Daje nam to ogromne poczucie 
bezpieczeństwa w życiu. Z drugiej jednak strony, 
gdy słyszymy o wybuchach wulkanów, trzęsieniach 
ziemi, powodziach lub innych kataklizmach, albo 
gdy nas samych dotykają nieszczęścia, rodzą się w 
nas wątpliwości. Odnosimy nierzadko wrażenie, 
może nawet nieświadome, jakby Pan Bóg nie do 
końca miał władzę nad wszystkim.  

2. To doświadczenie podzielają autorzy Katechi-
zmu Kościoła Katolickiego, pisząc: „Wiara w Boga 
wszechmogącego może być wystawiona na próbę 
przez doświadczenie zła i cierpienia. Niekiedy Bóg 
może wydawać się nieobecny i niezdolny do prze-
ciwstawienia się złu” (KKK 272). Ten sam Kate-
chizm zachęca nas jednocześnie, abyśmy uwierzyli, 
że „wszechmoc Boża jest powszechna, ponieważ 
Bóg wszystko stworzył, wszystkim rządzi i wszystko 
może; jest miłująca, ponieważ Bóg jest naszym Oj-
cem; jest tajemnicza, ponieważ tylko wiara może ją 
uznać, gdy «w słabości się doskonali» (2 Kor 
12,9)” (KKK 268). 

3. Powszechność mocy Boga oznacza więc, że 
nie tylko stworzył On wszechświat, ale ustalił rów-
nież jego porządek oraz kieruje ludzkimi sercami i 
wydarzeniami (Prz 21,1). Stworzenie, choć nosi już 
w sobie dobroć i doskonałość, to jednak nie wyszło z 
rąk Boga całkowicie wykończone (por. KKK 302) i 
zmierza ku ostatecznej doskonałości, zaś zrządzenia, 
przez które Bóg prowadzi stworzenie do doskonało-
ści nazywamy „Bożą Opatrznością” (por. KKK 302). 
Pismo Święte poucza nas wyraźnie, że troska Bożej 
Opatrzności jest konkretna i bezpośrednia (por. KKK 
321), tzn. obejmuje sobą wszystko, od wielkich wy-
darzeń historii aż do rzeczy najmniejszych.  

Często zupełnie błędnie sądzimy, że nasze osobi-
ste sprawy są zbyt mało ważne, by zajmować nimi 
Pana Boga. Jezus Chrystus wręcz zachęca do dzie-
cięcego zawierzenia Opatrzności Ojca: „Nie troszcz-
cie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? 
Co będziemy pić? (…) Ojciec wasz niebieski wie, że 
tego wszystkiego potrzebujecie” (Mt 6,31n.). Bóg 
zna wszystkie nasze potrzeby i chce je zaspokajać, 
gdyż Jego wszechmoc i Opatrzność Boża jest miłują-
ca. On nie jest złośliwym geniuszem, który wprawił 

w ruch wszechświat i stworzył ludzi dalej się nimi 
nie zajmując. Nie! Jest kochającym Ojcem, który 
troszczy się o nas, udziela nam przybranego syno-
stwa, a zwłaszcza wtedy, gdy w swoim nieskończo-
nym miłosierdziu dobrowolnie odpuszcza nam grze-
chy. Jego wszechmoc objawia się najpełniej nie w 
dominacji nad człowiekiem, lecz w darmowej miło-
ści; w tym, że może kochać każdego człowieka za 
darmo i nie zniechęcać się ludzką niewiernością.  

Jednocześnie wszechmoc i opieka miłości Bożej 
pozostaje dla nas tajemnicza. Można ją zgłębić tylko 
wiarą. Tajemnicze pozostają dla nas chwile pozornej 
niemocy Boga wobec zła i cierpienia człowieka. 
Tajemnicze i bez łatwych odpowiedzi pozostaną 
odwieczne pytania człowieka: Jeśli Bóg, dobry i 
wszechmogący Ojciec troszczy się o wszystkie swoje 
stworzenia, to dlaczego istnieje zło i cierpienie? Dla-
czego Bóg nie stworzył świata doskonałego, bez 
pierwiastków zła? Otóż Bóg w realizacji swego za-
mysłu sam dobrowolnie ogranicza swoją wszech-
moc, by obdarzyć człowieka nie tylko istnieniem, 
lecz również godnością wolnego współdziałania z 
Nim. Możliwość czynienia nie tylko dobra, ale także 
zła, jest ceną ludzkiej wolności. Bóg mógł tak 
„zaprogramować” człowieka, by ten był zdolny czy-
nić tylko dobro, wtedy jednak nie bylibyśmy w pełni 
wolni. Stwórca chciał jednak, byśmy dążyli do osta-
tecznego celu z wolnego wyboru, a nie z przymusu. 
Wolność zakłada więc możliwość błędu i grzechu. 
Wiemy z Księgi Rodzaju, że faktycznie zło moralne 
weszło na świat poprzez decyzję pierwszych rodzi-
ców. I choć Bóg nie jest ani bezpośrednio ani pośred-
nio przyczyną zła moralnego w świecie, to z szacun-
ku do wolności człowieka dopuszcza je, by następnie 
w tajemniczy sposób wyprowadzić z niego większe 
dobro. W taki właśnie sposób ze śmierci swego Syna 
Bóg wyprowadził największe dobro: odkupienie 
ludzkości. 

4. Zapamiętajmy: Wszechmoc i Opatrzność Boża 
jest powszechna, tzn. obejmuje wszystkie wydarze-
nia w świecie; jest miłująca, tzn. może sobie pozwo-
lić na darmową miłość wobec każdego człowieka i 
nie zniechęcać się jego niewdzięcznością; jest wresz-
cie tajemnicza, tzn. zdolna do wyprowadzenia dobra 
z wszelkiego zła. Pozorna niemoc Boga wobec zła i 
cierpienia jest tak naprawdę Jego samoogranicze-
niem się, by uczynić miejsce dla ludzkiej wolności. 

Ks. Leszek Misiarczyk 
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html 


