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1 X Maria Franciszka Teresa Martin urodziła się w Alençon 
(Normandia) w 1873 roku, jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii. Kiedy 
miała 4 lata, umarła jej matka. Wychowana w pobożnej rodzinie chrześci-
jańskiej i w internacie benedyktynek w Lisieux, w piętnastym roku życia - 
za osobistą dyspensą Leona XIII - wstąpiła do klasztoru karmelitanek. 
Tam otrzymała imię Teresy od Dzieciątka Jezus. W zakonnym życiu 
zadziwiała jej dojrzałość duchowa. Starała się doskonale spełniać wszyst-
kie, nawet najmniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości 
"małą drogą dziecięctwa Bożego". W 1890 roku złożyła śluby W trzy lata 
później została mistrzynią nowicjuszek. Widząc, że miłość Boga jest 
zapomniana, oddała się Bogu jako ofiara za zbawienie świata. Swoje 
przeżycia i cierpienia opisała w księdze "Dzieje duszy". Zmarła na gruźli-
cę 30 września 1897 roku, zapowiedziawszy: "Chcę, przebywając 
w niebie, czynić dobro na ziemi. Po śmierci spuszczę na nią deszcz róż".  
5 X Helena Kowalska urodziła się 25 września 1905 roku w Głogowcu 
niedaleko Łodzi. Pochodziła z wiejskiej ubogiej rodziny. Mając 16 lat 
pracowała jako służąca. W cztery lata później została przyjęta do klaszto-
ru sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Nadano jej imię Fausty-
na. Wykonywała prace służebne w ogrodzie, w kuchni w piekarni, na 
furcie. Miała jedno pragnienie. uświęcić się wśród pracy i cierpienia. 
Posiadając zaledwie elementarne wykształcenie sięgnęła szczytów nieba. 
Była obdarzona darem modlitwy kontemplacyjnej. Na polecenie spowied-
nika spisała swe mistyczne przeżycia w "Dzienniczku", który stanowi 
perłę duchowości chrześcijańskiej. Ogłosiła na nowo ludziom wielkie 
ewangeliczne przesłanie o Miłosierdziu Boga. Na podstawie objawień 
poleciła namalować obraz Zbawiciela z podpisem "Jezu Ufam Tobie". 
Zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie-Łagiewnikach.  

Por. http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=9 

7 X Święto Matki Bożej Różańcowej. Matka Boża Różańcowa – tytuł 
używany przez wyznawców katolicyzmu w określeniu do Maryi. W od-
mienności od innych tytułów i wezwań maryjnych, ten tytuł nie jest zwią-
zany z określonym wizerunkiem, figurą, sanktuarium, kościołem, a z 
modlitwą i nabożeństwem różańcowym. Święto Matki Bożej Różańcowej 
czczone jest 7 października. Dzień ten jest rocznicą bitwy pod Lepanto 
(1571), w której państwa Świętej Ligi skupione wokół Państwa Kościel-
nego pokonały flotę Imperium Osmańskiego. Papież Pius V ogłosił w 
1572 roku ten dzień świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Rok późnej, decy-
zją papieża Grzegorza XIII zmieniono nazwę na Święto Różańca. Papież 
Klemens XII w 1716 roku nakazał świętowanie tego dnia Kościołowi na 
całym świecie, jednocześnie przeniósł świętowanie tego dnia na pierwszą 
niedzielę października. W 1913 roku Pius X przywrócił święto na 7 paź-
dziernika. Od 1969 roku, decyzją Pawła VI, 7 października obchodzone 
jest święto Matki Bożej Różańcowej.  Na świecie znajdują się liczne miej-
sca nazywane sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. W dużej części są to 
ośrodki związane z zakonem dominikańskim, w którym modlitwa różań-
cowa ma szczególne znaczenie i według legendy założyciel dominikanów 
– Dominik Guzmán – otrzymać miał różaniec od Matki Bożej w objawie-
niu jakiego doświadczył. Współcześnie kult modlitwy różańcowej związa-
ny jest z kultem i objawieniami Najświętszej Maryi Panny z Lourdes oraz 
Matki Bożej Fatimskiej. Jednym z przesłań przekazanych w czasie obja-
wień była prośba o nieustanną modlitwę różańcową.  

Por.:http://niezbednik.niedziela.pl/artykul/904/Swieto-Matki-Bozej-Rozancowej 

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. Mieczysław Powerża, 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 Bóg: «Wy mówicie: „Sposób 
postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj 
jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób 
postępowania jest niesłuszny, czy raczej 
wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli 
sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, 
dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z 
powodu grzechów, które popełnił. A jeśli 
bezbożny odstąpił od bezbożności, której się 
oddawał, i postępuje według prawa i spra-
wiedliwości, to zachowa duszę swoją przy 
życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszyst-
kich swoich grzechów, które popełniał, i 
dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze». 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie 
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *  
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.  
Prowadź mnie w prawdzie według swych 
pouczeń, *  Boże i Zbawco, w Tobie mam 
nadzieję. 
     Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,  
na swoją miłość, która trwa od wieków.  
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodo-
ści, † lecz o mnie pamiętaj w swoim miło-
sierdziu * ze względu na dobroć Twą, Panie. 
     Dobry jest Pan i łaskawy, *  
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.  
Pomaga pokornym czynić dobrze, *  
uczy ubogich dróg swoich. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian 
Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie w 
Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca 
Miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w Duchu, 

jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopeł-
nijcie mojej radości przez to, że będziecie 
mieli te same dążenia: tę samą miłość i 
wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a 
niczego nie pragnąc dla niewłaściwego 
współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, 
lecz w pokorze oceniając jedni drugich za 
wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma 
na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale 
też i drugich. To dążenie niech was ożywia; 
ono też było w Chrystusie Jezusie. 

Oto Słowo Boże 
. 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Moje owce słuchają mego głosu,  
Ja znam je, a one idą za Mną. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus powiedział do arcykapłanów i star-
szych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek 
miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwsze-
go i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w 
winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, 
lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i 
to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. 
Później jednak opamiętał się i poszedł. Któ-
ry z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią 
Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do 
nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i 
nierządnice wchodzą przed wami do króle-
stwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do 
was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie 
uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i 
nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet 
później nie opamiętaliście się, żeby mu 
uwierzyć». 

Oto Słowo Pańskie. 
 



NIEDZIELA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 
7.00  W INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
8.30   + Ewę Kowalczyk 
10.00 + Anielę, Stanisława, Mieczysława Eugeniu-
sza Rudzików, Józefę Ignacego Fus 
11.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej dla Alicji i Tadeusza w  45 r. ślubu. dla 
ich dzieci i wnuków 
13.00 ZA PARAFIAN    
18.00 +Teresę Jarzyna 
PONIEDZIAŁEK 02 PAŹDZIERNIK 2017 
7.0O + Ryszarda Traczyk 
7.00 + Lucynę Wolfram 
7.00 + Franciszeka, Janinę, Stanisława, Dominika i 
zm. z rodziny Marczewskich; 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH 
WTOREK 03 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 + Jana Grzyba i zm. z rodziny Grzybów i Wi-
śniewskich 
7.00 + Macieja i Henryka Prusaczyk i zmarłych z 
rodziny z obu stron; 
18.00 + Franciszka, Janinę, Zofię, Jana Olkow-
skich, Zygmunta, Feliksę, Zenona, Marię Grikin i 
zm. z rodziny Olkowskich, Grikin i Simonaić; 
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławień-
stwo dla Justyny i Daniela Mizera w 10 r. ślubu 
oraz łaski dla całej rodziny; 
ŚRODA 04 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 + Franciszkę, Marcina Piórkowskich 
7.00 + Mirosława Stanisława Grączewskich p.p 

7.00 + Aleksandra Konarzewskiego pp; 
18.00 Nowenna do MBNP 
18.00 + Andrzeja Wędrychowskiego 
CZWARTEK 05 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 + Henryka Markowskiego w 3 rocz. śm. 
7.00 + Danutę Lubelską ( od siostry z rodziną) 
18.00 + Mariannę Boczek; 
PIĄTEK 06 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego, Hannę, Michała 

Kamińskich; 
7.00 + Tadeusza Wiernickiego i zm. rodziców i 
siostry 
18.00 + Stanisława Zomkowskiego w 2 rocz. śm. 
SOBOTA 07 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 + Eulalię Wódecką 
7.00 + Eugeniusza Runowieckiego, Marka Szul-
czyńskiego; 
18.00 + Jadwigę Karpińską 4 rocz. śm; 
NIEDZIELA 08 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO 
8.30 + Edwarda i Mirosława Predel 
10.00 + Genowefę Kozińską 14 rocz. śm., Jana Ko-
zińskiego 
11.30 + Jarosława Kozaka w 4 rocz. śm.\ 
13.00 ZA PARAFIAN 
16.00 O Boże błogosławieństwo i łaski dla Edyty i 
Tomasza Orepuk w 18 r. ślubu; 
18.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich i Maria-
na Urbaniak; 

1. Przeżywamy październik – miesiąc modlitwy różań-
cowej. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele 
są ; w niedzielę oraz w tygodniu o godz.17.15. 

2. Ofiary zbierane dziś na tacę przeznaczone są na po-
trzeby naszej parafii. 

3. Zgodnie z decyzją Ks. Abpa dzisiaj są zbierane ofiary 
do puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Meksyku. 

4. Jutro o godz.18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych. 
Intencje można składać w zakrystii. Rozpoczniemy je 
wyczytywać o godz.17.50. 

5. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. 
Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa o 
godz.7.00.Spowiedz rano i po południu od 
godz.17.00.   W sobotę od godz.9.00 księża odwiedzą 
w domach osoby starsze i chore z posługą sakramen-
talną. 

6. W sobotę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny Różańcowej. W tym dniu przeżywamy dzień 
modlitwy Różańcowej do granic Polski. Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy różańcowej tego dnia ,by 
polecać Bogu sprawy naszej Ojczyzny. Osoby, kore 
zapisały się na ten wyjazd z naszej parafii wyjeżdżają 
7 października o godz. 5.30 spod sądu. 

7. Od 16 października będziemy przyjmować na wypo-
minki roczne, jednorazowe ,oraz listopadową Mszę 
św. zbiorową. 

8. W najbliższą niedziele /8 października/obchodzony 
będzie XVII Dzień Papieski. Jednym z elementów 
Dnia papieskiego jest zbiórka ofiar na stypendia dla 
zdolnej młodzieży pochodzącej z niezbyt zamożnych 
rodzin. Na terenie miasta ofiary na ten cel będzie 
zbierać młodzież. 

9. Za tydzień zapraszamy uczniów kl.III przygotowują-
cych się do I Komunii św., na Mszę św. o 
godz.16.00,wraz z rodzicami. Obecność obowiązko-
wa. 

10.Pragniemy przypomnieć ,że Msza św. o godz.11.30 
jest dla dzieci. W związku z tym bardzo prosimy by 
nie siadać w pierwszych przynajmniej 3 rzędach, by 
tam mogły siadać właśnie dzieci. 

11.Przypominamy ,że można już zgłaszać intencje Mszy 
św. na rok 2017. 

12.Za tydzień ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone 
na dom Św. Faustyny w Ostrówku. 

13.Również za tydzień, w niedzielę, przed kościołem 
osoby ze wspólnoty niepełnosprawnych będą rozpro-
wadzać cegiełki wartościowe. Pozyskane środki 
zostaną przeznaczone na działalność tej wspólnoty. 

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

Z KAT ECHIZM U  

KATECHEZA 20:  
Bóg objawia swoje imię  

1. Każdy z nas otrzymał kiedyś swoje imię, z 
którym się utożsamia i identyfikuje. Imię zawsze coś 
oznacza, posiada swój źródłosłów. Jest czymś co 
wyraża istotę człowieka, który je nosi. Ci, którzy przy-
gotowują się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, 
obierają sobie nowe imię, które w oczach samego 
bierzmowanego zawiera cały program ich nowego, w 
pełni dojrzałego życia chrześcijańskiego. Takiego 
wyboru dokonują też osoby powołane do życia za-
konnego, a także nowo wybrany przez Kolegium 
Kardynalskie papież.  

2. Także Bóg posiada swoje imię, które na po-
czątku dziejów objawił człowiekowi, by ten mógł Go 
lepiej poznać i wzywać. Wzywanie kogoś po imieniu 
oznacza bowiem bycie z nim w bliskości. Tak stało 
się przed wiekami, gdy Bóg stopniowo i pod różnymi 
imionami objawiał się swojemu ludowi. Szczytem 
tego było objawienie Bożego imienia dane Mojżeszo-
wi podczas wyjścia Narodu Wybranego z Egiptu i 
zawarcia Przymierza na Górze Synaj (por. KKK 204). 
Pamiętamy biblijną scenę, w której Bóg odsłonił przed 
Mojżeszem swoje imię w słowach: „«JESTEM Bo-
giem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i 
Bogiem Jakuba». (Wj 3,6). Bóg jest Bogiem ojców; 
Tym, który wzywał i prowadził patriarchów w ich wę-
drówkach. Jest Bogiem wiernym i współczującym, 
który pamięta o nich i o swoich obietnicach; przycho-
dzi, by wyzwolić ich potomków z niewoli. Jest Bo-
giem, który ponad czasem i przestrzenią może i chce 
to urzeczywistnić oraz posłuży się swoją wszechmo-
cą w spełnieniu tego zamysłu” ( KKK 205). 

3. Mojżesz zapytał Boga, jakie jest Jego imię. W 
odpowiedzi usłyszał: „Jestem, który jestem. (...) To 
jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na 
najdalsze pokolenia” (Wj 3,13-15). W Katechizmie 
Kościoła Katolickiego czytamy, że „Jest ono imieniem 
objawionym, a zarazem w pewnej mierze uchyleniem 
się od objawienia imienia, i właśnie przez to, wyraża 
ono najlepiej, kim Bóg jest, który nieskończenie prze-

kracza to wszystko, co możemy zrozumieć lub powie-
dzieć o Nim; jest On «Bogiem ukrytym» (Iz 45, 15). 
Jego imię jest niewymowne, a zarazem jest On Bo-
giem, który staje się bliski ludziom”. (KKK 206). 

Istotą Bożego imienia jest to, że objawia ono 
Boga, który nie ma początku ani końca – On jest tym, 
który jest, obejmującym zarówno przeszłość jak i 
przyszłość oraz wierną obecność przy swoim ludzie. 
Jest to wierność mimo zdrad Ludu Wybranego.  

Bóg miłosierny i litościwy objawia swoje miłosier-
dzie i wierność w osobie swego jedynego Syna. Je-
zus oddając swoje życie, by wyzwolić nas od grze-
chu, ukazuje jednocześnie, że to właśnie On jest tym, 
który nosi imię Boga: „Gdy wywyższycie Syna Czło-
wieczego – czytamy w Ewangelii św. Jana – wtedy 
poznacie, że JA JESTEM” (J 8,28).  

Na przestrzeni wieków wiara narodu izraelskiego 
rozwinęła i pogłębiła bogactwo treści zawarte w obja-
wionym Mojżeszowi Bożym imieniu. Izraelici rozumieli 
doskonale, że Bóg jest jedyny i poza nim nie ma innych 
bogów. Przekracza On świat i historię, jest pełnią istnie-
nia i wszelkiej doskonałości, bez początku i końca: jest 
pełnią Bytu. 

Objawiając swoje imię Bóg wypowiada słowo 
JAHWE (po hebrajsku znaczy to „jestem, który je-
stem”), przez niektórych na przestrzeni wieków błęd-
nie wymawiane jako „Jehowa”. Błędna wymowa po-
wstała stąd, że w pierwotnej pisowni hebrajskiej zapi-
sywano same spółgłoski, a czytający dodawał do nich 
odpowiednie samogłoski. Tę błędną wymowę przyjęli 
i używają jej do dziś odwiedzający nasze domy człon-
kowie sekty Świadków Jehowy. 

4. Zapamiętajmy: Bóg objawił człowiekowi swoje 
imię, brzmiące: „JESTEM, KTÓRY JESTEM”. Imię to 
oznacza Bożą obecność wśród ludzi i to, że Bóg nie ma 
początku ani końca. Oznacza także, że Bóg jest jedyny 
i poza Nim nie ma innych bogów. Przekracza On świat i 
historię i pozostaje zawsze wierny swoim obietnicom.  

Ks. Krzysztof Stępniak 
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html 

„RÓŻANIEC  DO  GRANIC”  
 7 października br. w 319 kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrzeżach 
Polski zostanie podjęta modlitwa różańcowa o pokój dla Polski i całego świata. „Różaniec do 
granic” to wielkie wydarzenie religijne, które będzie przeżywane w dwóch etapach. W pierw-
szej części wierni o godz. 10.30 zgromadzą się w 319 kościołach stacyjnych, położonych 
wzdłuż całej granicy Polski – od wybrzeża, przez tereny wschodnie i południe aż po granicę 
zachodnią. Tam wysłuchają konferencji, będą uczestniczyć w Eucharystii i przeżyją adorację 
Najświętszego Sakramentu. Potem przejdą lub przejadą na wyznaczone miejsce, nazwane 
„strefą modlitwy”. We wszystkich tych miejscach odbędzie się o godz. 14.00 modlitwa różań-
cowa za Polskę i za świat – o polskie rodziny oraz pokój w naszym kraju i na całym świecie. 
Stref modlitwy ma być nawet ok. czterech tysięcy. Mogą to być zarówno nadmorskie plaże, 
jak i przygraniczne tereny leśne. Obecnie trwa ich wyznaczanie. Z naszej parafii panie z kół  różańcowych zorganizowały 
wyjazd na to wielkie wydarzenie. Dziękujemy! Wyjazd 7 X w  sobotę 5.30 z przed sądu.  


