Paraﬁa p. w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
Wacław Koźmiński urodził się 16 października 1829 r. w Białej Podlaskiej, w rodzinie
inteligenckiej, jako drugi syn Stefana i Aleksandry z Kahlów. Miał także dwie młodsze
siostry. Był bardzo zdolny, po ukończeniu
gimnazjum w Płocku studiował na wydziale
budownictwa warszawskiej Szkoły Sztuk
Pięknych. Będąc w gimnazjum zaniechał
praktyk religijnych, a w czasie studiów zupełnie stracił wiarę. 23 kwietnia 1846 r. został aresztowany przez policję carską pod
zarzutem udziału w spisku i osadzony w X
pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Wówczas
ciężko zachorował; powracając do zdrowia, przemyślał dokładnie
swoje życie i nawrócił się. Uwolniony z więzienia po blisko roku,
podjął dalsze studia, a jednocześnie prowadził bardzo surowy tryb
życia. Po ukończeniu studiów, 8 grudnia 1848 r. wstąpił do klasztoru
kapucynów. Już 21 grudnia przyjął habit zakonny i otrzymał imię
Honorat. Pierwszą profesję złożył dokładnie rok później. Chociaż
pragnął być bratem zakonnym, przełożeni polecili mu, aby przygotowywał się do kapłaństwa. Po ukończeniu studiów teologicznych
przyjął święcenia kapłańskie 27 listopada 1852 r. Wkrótce został
mianowany profesorem retoryki oraz sekretarzem prowincjała, lektorem teologii i spowiednikiem nawracających się. Zasłynął w Warszawie jako znakomity rekolekcjonista i misjonarz ludowy. Pracując w
III Zakonie św. Franciszka, gorliwie działał w kościołach Warszawy.
Swoją głęboką religijnością i troską o człowieka zjednywał wielu
ludzi dla Chrystusa. W 1861 roku, po kasacie zakonów przez władze
carskie, o. Honorat został przewieziony do Zakroczymia pod Warszawą. Pomimo trudnych warunków tworzył tam dalej grupy tercjarek.
Około 1889 r. zwrócił się do Stolicy Świętej 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. Ojciec Honorat stał
się odnowicielem życia zakonnego i twórcą jego nowej formy zbliżonej do dzisiejszych instytutów świeckich. Poprzez swoje duchowe
córki i synów starał się docierać do wszystkich środowisk i odrodzić
w społeczeństwie ducha gorliwości pierwszych chrześcijan. Kierował
tymi wspólnotami przez konfesjonał i korespondencję, ponieważ rząd
carski nie pozwoliłby na formowanie się nowych zakonów, zaś w
roku 1864 skasował zakon kapucynów, pozostawiając tylko klasztor
w Zakroczymiu. Do dziś istnieją trzy zgromadzenia honorackie habitowe: felicjanki - powołane we współpracy z bł. Marią Angelą Zofią
Truszkowską, serafitki i kapucynki oraz czternaście bezhabitowych,
utajonych przed carskim zaborcą. Ostatecznie osiadł w Nowym Mieście nad Pilicą. W 1895 r. został komisarzem generalnym polskiej
prowincji kapucynów i przyczynił się do znacznego rozwoju zakonu.
Wyczerpany pracą apostolską, zmarł w opinii świętości 16 grudnia
1916 r. 16 października 1988 r., beatyfikował go św. Jan Paweł II.
Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski
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MODLITWA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA

ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE 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 NIEBIESKIEGO, SZATANA I INNE
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUBĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BOŻĄ 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.: 10-12
16-17:30
(bez czw., sob. oraz uroczystości
i świąt - kościelnych i państwowych;
zaś w wakacje tylko po południu)
KONTO BANKOWE PARAFII
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI
79 80110008 0000 0096 6638 0001

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Rodzaju.
Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc». Ulepiwszy z
gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie
ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je
do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je
nazwie. Każde jednak zwierzę, które określił
mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”.
I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu
zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się
pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy
to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w
głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego
żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym
Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny,
zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził
do mężczyzny, mężczyzna powiedział: «Ta
dopiero jest kością z moich kości i ciałem z
mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą,
bo ta z mężczyzny została wzięta». Dlatego
to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę
swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że
stają się jednym ciałem. Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał
owoc pracy rąk swoich, * szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków. Bracia:
Widzimy Jezusa, który mało co od aniołów
był mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego
za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał
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śmierci za każdego człowieka. Przystało
bowiem Temu, dla którego wszystko i przez
którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci,
którzy mają być uświęceni, od Jednego
wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie
wstydzi się nazywać ich braćmi swymi. Oto
Słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas
mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Marka.
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc
Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno
mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list
rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez
wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku
stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca
swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i
będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są
dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg
złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o
to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę,
a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a
wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo»..
Oto słowo Pańskie.

NIEDZIELA 7 PAŹDZIERNIKA 2018
7.00 + Henryka Wyglądałę greg.7.
8.30 + Edwarda, Mirosława, Sebastiana
Predel.
10.00 + Joannę, Mariana Firgon, Stefanię, Edmunda, Stanisławę, Wincentego
Cyrson.
11.30 + Jarosława Kozaka.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 O Boże błog. i łaski dla Wiktorii w
12r. urodzin.
PONIEDZIAŁEK 8 PAŹDZIERNIKA
2018
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i
łaski oraz zdrowie dla Mieczysławy i jej
dzieci z rodzinami
7.00 + Tadeusza Wiernickiego i zmarłych
rodziców i siostry.
7.30 .+ Henryka Wyglądałę greg.8.
18.00 Dziękczynna w 25 r. ślubu Danuty i
Edwarda z prośbą o Boże błog. i opiekę
Matki Bożej na dalsze lata.
18.00 O Boże błog. i łaski dla Jana i Teresy w 50 r. ślubu.
WTOREK 9 PAŹDZIERNIKA A 2018
7.00 + Stanisława Kwiatkowskiego w
rocznicę śmierci.
7.00 O Boże błog. dla Jagody Fabisiak w
6 r. urodzin.
7.30 + Henryka Wyglądałę greg.9.
18.00 + Mariannę Boczek.
18.00 + Edwardę, Mariana Jeziorskich.
ŚRODA 10 PAŹDZIERNIKA 2018
7.00 + Bogdana Przybysza.
7.00 + Longinę Łońską w 8r. śm.
7.30 + Henryka Wyglądałę greg.10.
18.00 Nowenna do MBNP
18.00 + Antoniego Wronę, zm. z rodziny
Wronów, Kosewskich, Dynakowskich

CZWARTEK 11 PAŹDZIERNIKA 2018

7 . 10 . 2018 - OGŁOSZENIA

7.00 + Krystynę Wysocką.
7.00 + Stefanię, Stanisława, Jerzego, Mariannę Kowalczyków i zm. z rodziny.

1.

7.30 + Henryka Wyglądałę greg.11.
18.00 + Jadwigę Pingwinkiewicz.

2.

PIĄTEK 12 PAŹDZIERNIKA 2018

7.00 W int. Żywego Różańca.
7.00 + Teresę Prapał.
7.30 + Henryka Wyglądałę greg.12.
18.00 + Franciszkę Kurowską w 21 r. śm.
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i
łaski dla Dominiki i Piotra na nowej drodze życia.
SOBOTA 13 PAŹDZIERNIKA 2018

7.00 + Henryka Wyglądałę greg.13.
7.00 + Edwarda Klocka.

3.
4.

5.

18.00 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza,
Jerzego, Edwarda, Barbarę Rakowskich.
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i
łaski dla Andrzeja Rączki z okazji jego
urodzin.
NIEDZIELA 14 PAŹDZIERNIKA 2018

7.00 Intencja Różańca Fatimskiego.
8.30 + Henryka Wyglądałę greg.14.
10.00 + Marcina Dębskiego i dziadków z
obu stron.
11.30 + Wacława w 14 r. śm., Stefana
Ziemińskich, Marka, Mariana i Grzegorza Młynarczyków.
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 Jadwigę Karpiewską w 5 r. śm.

6.
7.
8.

9.

PARAFIALNE

Przeżywamy miesiąc październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele będą ;
w niedzielę oraz w tygodniu o godz.17.15.
Ofiary zbierane dziś na tacę są przeznaczone na potrzeby naszej
parafii.
Od 12 października będziemy przyjmować na wypominki
roczne, jednorazowe, oraz na listopadową Msze św. zbiorową.
Za tydzień 14 października zapraszamy uczniów klas III, przygotowujących się do I Komunii Św. na Msze św. o godz. 16.00
wraz z rodzicami. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie. Obecność
obowiązkowa.
W najbliższą niedzielę obchodzony będzie Dzień Papieski.
Będziemy go przeżywać pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. Jednym z elementów dnia papieskiego jest zbiórka ofiar
na stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezbyt
zamożnych rodzin. Przy kościele zbiórkę przeprowadzą panie z
Żywego Różańca, a na terenie miasta ofiary na ten cel zbierać
będą dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jana Pawła II.
Dzieci te będą uczestniczyć we Mszy św. o godz. 10.00.
Przypominamy, że można już zgłaszać intencje Mszy św. na rok
2019r.
Również za tydzień ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na
dom św. Faustyny w Ostrówku.
W sobotę o godz. 10.00 w katedrze z rąk ks. Bpa Romualda
Kamińskiego trzech naszych ministrantów otrzyma promocję
lektorską.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Bolesław Kukiełka, Ewelina Małolepszy, Barbara
Drożdżowska, Janusz Bułka Wieczny odpoczynek...

