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   10 X Bł. Maria Angela Zofia Truszkowska urodziła się 16 maja 
1825 roku. Ojciec jej był prawnikiem. Przy współudziale bł. Honorata 
Koźmińskiego założyła Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Warszawie 
(1855), zajmujące się dziećmi. W czasie powstania styczniowego 
felicjanki zamieniały ochronki na szpitale polowe. Za patriotyczną 
działalność zgromadzenie uległo kasacie. Maria Angela przeniosła się 
do Krakowa i tam założyła kolejny dom. Pomoc potrzebującym łączy-
ła z głęboką modlitwą, a szczególnie z adoracją Najświętszego Sakra-
mentu. Zmarła 10 października 1899 roku. Jej "życie znaczone było 
miłością. Była to troska o wszystkich głodnych chleba, serca i domu 
oraz prawdy ewangelicznej". 
    13 X Bł Honorat Wacław Koźmiński urodził się w rodzinie inte-
ligenckiej w 1829 roku w Białej Podlaskiej. Maturę uzyskał w Płocku. 
Studiował na wydziale budownictwa przy Szkole Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Jego młodzieńcze lata cechowała obojętność wobec 
Boga. Pod zarzutem przynależności do spisku politycznego został 
aresztowany i osadzony w X pawilonie Cytadeli warszawskiej. 
W więzieniu zachorował na tyfus. Po jedenastu miesiącach więzienia 
został zwolniony Przeżycia więzienne radykalnie zmieniły jego stosu-
nek do Boga. Po ukończeniu studiów wstąpił do klasztoru kapucynów 
(1848), przyjmując imię zakonne Honorat. Wyświęcony na kapłana 
w 1852 roku. Był wybitnym kaznodzieją oraz znanym spowiedni-
kiem. Swoją głęboką religijnością i troską o człowieka zjednywał 
wielu ludzi dla Chrystusa. O. Honorat założył szereg zgromadzeń 
zakonnych - do dziś istnieją trzy zgromadzenia habitowe: felicjanki - 
powołane razem z bł. Marią Angelą Zofią Truszkowską (zob. 10 paź-
dziernika), serafitki, kapucynki, i czternaście bezhabitowych, tzn. 
utajonych przed carskim zaborcą, który po kasacie klasztorów nie 
dopuszczał do ich odrodzenia się czy powstawania nowych. Zgroma-
dzenia o. Honorata podejmowały prace charytatywne i apostolskie m. 
in. wśród młodzieży szkolnej i rzemieślniczej, w fabrykach, wśród 
ludu wiejskiego, w przytułkach dla ludzi starych i upośledzonych. Po 
powstaniu styczniowym skasowano klasztor w którym przebywał. 
Zakonników wśród nich i o. Honorata, wywieziono do Zakroczymia. 
Ostatecznie osiadł on w Nowym Mieście nad Pilicą. Wyczerpany 
pracą apostolską, zmarł w opinii świętości 16 grudnia 1916 roku. 
   14 X Św. Małgorzata Maria Alacoque uro-
dziła się 1647 roku w Burgundii. Ojciec jej był 
notariuszem i sędzią. Mając 24 lata wstąpiła do 
wizytek w Paray-le-Monial. Mistyczka. Pan 
Jezus w wielu objawieniach przedstawił jej swe 
Serce - kochające ludzi i spragnione ich miłości. 
W związku z otrzymanym orędziem 
i poleceniem, aby ustanowiono święto czczące 
Jego Najświętsze Serce oraz przystępowano do 
pierwszopiątkowej Komunii św. wynagradzają-
cej, doznała wielu przykrości i sprzeciwów. 
Małgorzata zmarła 17 października 1690 roku. 

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. Wiesława Siwka, Śp. Janina  
Misiara, Śp. Danuta Wróblewska Wieczny odpoczynek…  

Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego 
miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę 
na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamie-
ni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej 
zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spo-
dziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie 
wydała jagody. «Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i 
mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a 
winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy 
mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, 
by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc 
dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: roz-
biorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogro-
dzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie 
będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i 
ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz». 
Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie 
z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On tam 
sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a 
oto krzyk grozy. 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Winnicą Pana jest dom Izraela 
Przeniosłeś winorośl z Egiptu *  
i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan.  
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *  
aż do Rzeki swoje latorośle. 
   Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *  
i każdy przechodzień zrywa jej grona?  
Niszczy ją dzik leśny *  
i obgryzają polne zwierzęta. 
   Powróć, Boże Zastępów, *  
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.  
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *  
latorośl, którą umocniłeś dla siebie. 
   Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *  
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.  
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, †  
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *  
a będziemy zbawieni. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła  
do Filipian 
O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze 
prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z 
dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa 

wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w 
Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest 
prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co 
miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i 
czynem chwalebnym – to bierzcie pod rozwagę. Czyń-
cie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usły-
szeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie 
z wami. 

Oto Słowo Boże 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem,  
abyście szli i owoc przynosili. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych 
ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pe-
wien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył 
ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował 
wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i 
wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał 
swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu 
należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego 
obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowa-
li. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierw-
szym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W 
końcu posłał do nich swego syna, tak sobie my-
śląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zoba-
czywszy syna, mówili do siebie: „To jest dzie-
dzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego 
dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z win-
nicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel 
winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?» Rzekli 
Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda 
w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu 
będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus 
im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: 
„Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, 
stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cu-
dem w naszych oczach”. Dlatego powiadam 
wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a 
dane narodowi, który wyda jego owoce». 

Oto Słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 08 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 W INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO 
8.30 + Edwarda i Mirosława Predel 
10.00 + Genowefę Kozińską 14 rocz. śm.,  
Jana Kozińskiego 
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 Mariana Urbaniak; 
 
PONIEDZIAŁEK 09 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 o Boże błog dla Jagody Fabisiak w 5 r. uro-
dzin 
18.00 +Dariusza Affek  
 
WTOREK 10 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 + Bogdana Przybysza 
7.00 + Mariannę i Wiktora Malickich  
oraz Mariannę i Konstantego Pawłowskich 
14.15 Pogrzeb: Tadeusza Filipiaka 
18.00 +Czesława Moczulskiego 
18.00 +Sławomira Bardoni w 18 r.śm. 
 
ŚRODA 11 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 + Kazimierza Trojanowskiego 
7.00 + Pawła Goscickiego  p.p 
18.00 Nowenna do MBNP 
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla 
Wiktorii Graczyk w 11 r.urodzin 
 
CZWARTEK 12 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 + rodziców Wróblewskich i syna Artura 
7.00 + Eugenię Władysława Stanisławę i Józefa 
Michałowskich, Adama i Janinę Szmańskich 

18.00 + Longinę Łąńską w 7 r.śm. i zm. rodziców 
Sarnowskich i Łońskich, brata Władysława 
 
PIĄTEK 13 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 + Ryszarda Maciejak pp 
7.00 + Alinę Jankowską w 5 r.śm.  
i zm. z rodziny Zarzyckich 
7.00 + Sławomira Spaleniaka 
18.00 O Boże błog. dla Andrzeja z okazji urodzin 
18.00 +Apolinarego i Władysławę Łyszkowskich 
 
SOBOTA 14 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 + Jadwigę Wojtulewską 
7.00 + Jadwigę Tadeusza Ryszarda Bogdana 
Gromadka i zm z całej rodziny 
7.00 +Edwarda Kowalczyka, Wandę Romana 
Genowefę i Feliksa Pigłowskich i Bogusławę 
Kobuszewską w 1 r.śm. 
18.00 O Boze błog. zdrowie i opiekę Matki Bożej 

dla Mateusza w 7 r. urodzin 
18.00 O Boze błog. zdrowie dla Jadwigi 
 i Małgorzaty Piwinkiewicz 
18.00 Jarosława Malczyk 
 
NIEDZIELA 15 PAŹDZIERNIK 2017 
7.00 +Stefana i Halinę Kania, Irenę  
i Jana Męglewicz 
7.00 +Jadwigę Krysa 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Danutę Tokarską w 7 r.śm. i zm.  
z rodziny Tokarskich, Sienkiel, Wójtowiczów, 
Drączkowskich 
11.30  W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Franciszkę Kurowską w 20 r.śm. 

1. Dziś XVII Dzień Papieski. Jednym z elementów tego dnia jest zbiórka ofiar do puszek na stypendia 
dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezbyt zamożnych rodzin, a na terenie miasta, ofiary na ten cel, 
zbiera młodzież. Ofiary zbierane dziś na tacę przeznaczone są na Dom Św. Faustyny w Ostrówku 

2. Przed kościołem wspólnota niepełnosprawnych rozprowadza cegiełki wartościowe. Pozyskane środki 
zostaną przeznaczone na działalność tej wspólnoty. 

3. O godz.16.00 będzie dziś Msza św. dla dzieci kl. III przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. 
Dzieci przychodzą z rodzicami. Obecność obowiązkowa. 

4. Można już zgłaszać intencje na 2018 rok, a już od 16 października będziemy przyjmować na wypo-
minki roczne, jednorazowe ,oraz listopadową Mszę św. zbiorową. 

5. Pragniemy poinformować ,że w przyszłym roku w lutym czekają nas dwa ważne wydarzenia w para-
fii; będziemy przeżywać Misje Św, których już dawno nie było, oraz Nawiedzenie Kopi Cudownego 
obrazu M.B. Częstochowskiej. W związku z tym by móc na spokojnie te uroczystości przygotować w 
tym roku rozpoczniemy wcześniej wizytę duszpasterską czyli kolędę . W tym roku kolędę rozpocznie-
my 27 listopada zaraz po Niedzieli Chrystusa Króla. Prosimy o przekazywanie tej wiadomości innym 
i z góry dziękujemy za zrozumienie. 

Z KAT ECHIZM U  

KATECHEEZA 21: Bóg Ojciec 
1. Szczęśliwi są ci z nas, którzy mają lub mieli 

dobrego ojca. Mogą z uznaniem przywoływać jego 
czułość i stanowczość, przytaczać mądre powie-
dzenia i roztropne decyzje, mówić o jego pobożno-
ści, pracowitości czy uczciwości. Niestety, niemało 
jest także osób, które noszą w pamięci doświad-
czenie złego ojca: agresywnego, często nieobec-
nego w domu. Są wreszcie i tacy, którzy nigdy nie 
poznali swego ojca i wychowali się bez kontaktu z 
nim. 

2. Doświadczenia ojca ziemskiego wpływają w 
znacznym stopniu na wyobrażenie Ojca Niebie-
skiego i na naszą relację do Niego. Katechizm 
Kościoła Katolickiego podaje jednak, że „Bóg, 
nasz Ojciec, przekracza kategorie świata stworzo-
nego. Odnosić nasze idee (wyobrażenia) w tej 
dziedzinie do Niego lub przeciw Niemu, byłoby 
tworzeniem bożków” (KKK 2779). Niewiele wie-
dzielibyśmy o Bogu Ojcu, gdyby nam to nie zosta-
ło objawione. Boga nazywamy Ojcem, ponieważ 
został nam objawiony jako „Ojciec” przez Jezusa 
Chrystusa (por. KKK 2780). Określając Boga imie-
niem „Ojciec” należy mieć świadomość, że „nikt 
nie jest ojcem tak jak Bóg” (KKK 239), że Bóg jest 
naszym najlepszym Ojcem. Od pierwszych lat 
katechizacji, na pytanie: „dlaczego Boga nazywa-
my najlepszym Ojcem?”, odpowiadamy: „bo stwo-
rzył i kocha nas oraz opiekuje się nami”. 

3. W imieniu „Ojciec” zawarte są więc dwie 
prawdy o Bogu: pierwsza - że jest On początkiem 
wszystkiego i najwyższym autorytetem oraz druga 
- że dobrocią i miłującą troską obejmuje wszystkie 
swe dzieci (por. KKK 239). Ojcostwo Boga według 
Starego Testamentu oznacza zwłaszcza to, że 
wszystko od Niego pochodzi jako od źródła, po-
czątku. Ojciec jest dawcą życia. On powołał z 
nicości do istnienia cały wszechświat, On jest od-
wieczną miłością, z której jako ze swego źródła 
pochodzi nasze istnienie. Zostaliśmy przez Niego 
stworzeni na Jego obraz i podobieństwo (Rdz 
1,27).  

W Nowym Testamencie „Jezus objawił, że Bóg 

jest «Ojcem» w niezwykłym sensie; jest Nim nie 
tylko jako Stwórca; jest On wiecznie Ojcem w rela-
cji do swojego jedynego Syna” (KKK 240). Bóg 
jest Ojcem, bo ma Jednorodzonego Syna (Mt 3, 
17). Zanim świat zaistniał, Bóg już był Ojcem. W 
chrześcijańskiej religii odkrywamy, że Bóg jest 
pierwszym Ojcem i wzorem wszystkich ojców na 
ziemi. W modlitwie „Ojcze nasz” Jezus z wielką 
tkliwością zwraca się do swego Ojca. Określenie 
aramejskie „Abba”, jakiego używa, należy dosłow-
nie tłumaczyć „tato” lub „tatusiu” - jest to wyraże-
nie, jakim posługuje się dziecko zwracając się do 
swego ojca. Jezus uczy nas, że Wszechmocny 
Bóg, Stwórca wszechświata jest Ojcem pełnym 
dobroci, jest naszym Tatą, który opiekuje się nami. 
W świetle tego, objawionego nam oblicza miłują-
cego nas Ojca, chrześcijanin powinien patrzeć na 
siebie jako na chcianego, kochanego przez Boga, 
by nie oceniać siebie jedynie przez pryzmat swego 
być może nieudanego dzieciństwa, wad, grzechów 
i potknięć. Jesteśmy otuleni bezwarunkową miło-
ścią Boga Ojca, niezależnie od naszych niewier-
ności.  

Czy modlę się świadomie do Boga Ojca jako 
jego dziecko? Czy wierzę, że Bóg jest moim Oj-
cem, że kocha mnie nawet wtedy, gdy grzeszę? 
Czy cenię sobie godność dziecka Bożego?  

4. Zapamiętajmy: Ojcostwo Boga oznacza, że 
wszystko od Niego pochodzi i wszystko do Niego 
zmierza. Prawda o Bożym Ojcostwie odsłania nam 
inną prawdę - o naszym dziecięctwie Bożym. Nikt 
nie jest samotny na świecie - każdy ma Ojca, który 
go stworzył, kocha go, roztacza nad nim swą opie-
kę, współdziała z nim w każdym dobru, przyciąga 
do siebie jako do źródła. Jesteśmy stworzeni na 
obraz i podobieństwo Boga, to znaczy, że serce 
nasze jest tak ukształtowane, iż pragnie kochać 
Boga jako swojego Ojca. Każdy jest wezwany do 
wspólnoty z Ojcem w Jego Synu Jezusie Chrystu-
sie, by z pomocą Ducha Świętego wołać „Abba”-
Ojcze. 

Ks. Grzegorz Jendrzejewski 
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html 

6. Za tydzień w III niedzielę miesiąca Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 19.00. Szczególnie zaprasza-
my młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania i ich rodziców. 

7. Za tydzień odbędzie się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzy-
manie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się pod nim każdy kto ukończył 18 lat. Potrzeb-
ny jest numer PESEL. 

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


