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1. Dziś III niedziela miesiąca. Po Mszy Św. wieczornej zapraszamy 

na modlitwę adoracyjną przed Chrystusem obecnym w Najśw. Sa-

kramencie Adorację zakończymy o godz.21.00. 

2. Dzisiaj po Mszy Św. o godz.11.30 spotkanie rodziców dzieci klas 

III, które rozpoczynają przygotowanie do I Komunii Św, zaś o godz. 

19.00 rozpocznie się w naszej parafii cykl konferencji dla narzeczo-

nych. Spotkanie to odbędzie się w sali przy kancelarii. 

3. W dniu dzisiejszym przed kościołem osoby ze wspólnoty niepeł-

nosprawnych rozprowadzają cegiełki wartościowe. Pozyskane środki 

zostaną przeznaczone na bieżącą działalność wspólnoty. 

4. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać uroczystość odpustową 

ku czci Św. Michała Archanioła. Suma odpustowa z procesją eucha-

rystyczną o godz.13.00. 

5. W środę 24 września o godz.17.15 zapraszamy wszystkie chętne 

dziewczynki na próbę sypania kwiatków w czasie procesji. Bardzo 

prosimy o płatki kwiatów na procesję . 

6. Młodzież klas 3 gimnazjum, która chce rozpocząć przygotowanie 

do bierzmowania, może już od dziś zapisywać się na to przygotowa-

nie w zakrystii ,a w tygodniu w kancelarii. 

7. Dziękujemy p.Jadwidze, Zofii, Urszuli, Barbarze, Krystynie, panu 

Jerzemu i siostrze, za pomoc przy sprzątaniu kościoła. Prosimy rów-

nież o pomoc w ten piątek. 

Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć 
Szymon Sebastian Trocki kaw. z par. M.B. Kr. Aniołów, w W-wie oraz Agnieszka Bogusława 

Górecka panna z par. tut. 
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   Zakończył się kolejny Tydzień Wychowania. Była to inicjatywa Komisji 
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Kato-

lickich. Jest on obchodzony zawsze w tygodniu, w którym przypada święto 

św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży (18 września). 
Minione Tygodnie przebiegały pod następującymi hasłami: 

I Tydzień Wychowania - 12-18.09.2011 - Wszyscy zacznijmy wychowywać 

II  Tydzień Wychowania - 16-22.09.2012 - Wychowywać... ale jak? 

III Tydzień Wychowania - 15-21.09.2013 - Wychowujmy do wartości. Aby 

     budowali życie na skale. 

IV Tydzień Wychowania miał miejsce w dniach 14-20 września br. 
     Jego hasło brzmiało: Prawda fundamentem wychowania. 

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

Wiadomości  Parafialne 
 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                                               21 września 2014 r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Szukajcie 
Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, 
dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci 
swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. 
Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim 
zmiłuje i do Boga naszego, gdyż hojny jest 
w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami 
waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi 
Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi 
moje nad waszymi drogami i myśli moje nad 
myślami waszymi. 

Oto słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY  
Refren: Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają. 
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił  
i na wieki wysławiał Twoje imię. 
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,  
a wielkość Jego niezgłębiona. 
   Pan jest łagodny i miłosierny,  
   nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
   Pan jest dobry dla wszystkich,  
   a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach  
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. 
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,  
wszystkich wzywających Go szczerze. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian. 
Bracia: Chrystus będzie uwielbiony w moim 
ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla 
mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to 
zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie 
owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem 
powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: 
pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele 
lepsze, a pozostawać w ciele, to bardziej dla was 
konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny 
Ewangelii Chrystusowej. 

Oto słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  
Alleluja, alleluja, alleluja 
Otwórz, Panie, nasze serca,  
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. 
Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus 
opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 
"Królestwo niebieskie podobne jest do gospoda-
rza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć 
robotników do swej winnicy. Umówił się z ro-
botnikami o denara za dzień i posłał ich do win-
nicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zoba-
czył innych, stojących na rynku bezczynnie, 
i rzekł do nich: «Idźcie i wy do mojej winnicy, 
a co będzie słuszne, dam wam». Oni poszli. Wy-
szedłszy ponownie około godziny szóstej i dzie-
wiątej tak samo uczynił.  Gdy wyszedł około 
godziny jedenastej, spotkał innych stojących 
i zapytał ich: «Czemu tu stoicie cały dzień bez-
czynnie?» Odpowiedzieli mu: «Bo nas nikt nie 
najął». Rzekł im: «Idźcie i wy do winnicy».  
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winni-
cy do swego rządcy: «Zwołaj robotników i wy-
płać im należność, począwszy od ostatnich aż do 
pierwszych». Przyszli najęci około jedenastej 
godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przy-
szli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz 
i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szem-
rali przeciw gospodarzowi, mówiąc: «Ci ostatni 
jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, 
którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty».  
Na to odrzekł jednemu z nich: «Przyjacielu, nie 
czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś 
się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też 
i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy 
mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na 
to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?» 
Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatni-
mi". 

Oto słowo Pańskie. 
 

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA  

Czytając Ewangelię o robotnikach najętych na początku dnia 

i tych, którzy zaczęli pracować w winnicy w ostatniej godzi-

nie, mam wrażenie, że ludzie dzielą się na zgorzkniałych 

i wdzięcznych. Pierwsi są ciągle niezadowoleni ze swojego 

życia, miejsca zamieszkania, pracy, pogody, towarzystwa, 

drudzy w tych samych warunkach potrafią dostrzec dobro, 

zauważyć nową szansę, ucieszyć się tym, co posiadają. Mal-

kontenci skazują się na trudy w podłym świecie, optymiści 

swoim pojawieniem się przemieniają świat w winnicę. 



 

  Intencje Mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

Śp. Władysław Bednarek 

Śp. Wiktoria Orlik 

Śp. Pelagia Maciałek 

Wieczny odpoczynek… 

Ochrzczeni 14. IX 
1. Maciej Kochanowski. 2. Krzysztof Prątnicki. 3. Oliwier Trojak 
4. Jakub Kurpiewski. 5. Sabina Kiełbasińska. 6. Wiktoria Nadrzycka. 
7. Sebastian Lambrecht. 8. Amelia Katarzyna Łachecka. 
9. Dawid Gabriel Jeżak. 10 Mariusz Grzegorz Kaczmarek. 

NIEDZIELA 21.09.2014 
7.00   + Annę, Jadwigę, Hipolita i Józefa Szatraj 

8.30   + WYPOMINKI ROCZNE   

10.00 +  Mariannę, Lucjana i Mariana Bułka, Andrzeja 
Drwęckiego 

11.30     W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

13.00     ZA PARAFIAN 
18.00 + Jana w 36 r. śm. i Annę w 23 r. śm. 

Wilczyńskich 

PONIEDZIAŁEK 22.09.2014 
7.00 O Bożą opiekę dla Tomasza 

7.00 + Łucję Szydłowską w 1 r. ś. 

18.00 + Tomasza Ciszka  
18.00 + Janinę, Tadeusza i Leszka Mariańskich 

i zm. z rodz. Głowackich 

WTOREK 23.09.2014 

7.00  + Stefana Traczyk 

7.00  + Wandę Wasilewską 

18.00  + Ewę Kowalczyk 
18.00 + Stefana w 2 r. śm. Antoniego i Genowefę 

Olkowskich, Julię i Tomasza Fajfer  

ŚRODA 24.09.2014 
7.00  + Bolesława, Karola, Annę i zm. z rodz. Nowa-

kowskich. 

18.00    Nowenna do MBNP 
18.00 + Makarego Markowskiego w 21 r. śm. 

CZWATEK 25.09.2014 
7.00  + Janusza Gołębiewskiego p.p. 

18.00 + Piotra Bieleckiego 

PIĄTEK 26.09.2014 
7.00 + Honoratę, Józefa i Adama Bułka 

7.00 + Jana w 62 r. śm. i Genowefę Płomińskich 

7.00 +Aleksandrę Zawada p.p. 
18.00 + Hannę Tobolczyk w 2 r. śm.  

18.00 + Janinę Polińską, Jerzego Tomasiewicz i zm. 

z rodz.  Zamiatowskich i Polińskich 
SOBOTA 27.09.2014 

7.00  + Stefanię i Stanisława Sienkiel, Danutę Tokar-

ską 
7.00  + Marka Rytel, Wacława i Marię Wojda, Kazi-

mierza i Janusza Fronczak 

18.00 + Wacław Jankowski 
NIEDZIELA 28.09.2014 

7.00   + Mariana Nercz w 26 r. śm. i zm. z rodz. 

Nerczów, Jadwigę Grzybowską, Czesława Grzelaka 

i zm. z rodz. Grzelaków 

8.30   + Józefa Fabrowicza w 5 r. śm.   

10.00 +  Mariannę i Władysława Bińczyk 
11.30 + Leokadię Angielczyk w 3 r. śm. 

13.00     ZA PARAFIAN - ODPUST 

18.00 Dziękczynna w 3 r. ślubu Beaty i Mariusza 
i o Boże błogosławieństwo dla córki Poli 

 
 

Oświadczenie Komisji Wychowania 
Katolickiego KEP 

W związku z materiałami prasowymi, doty-
czącymi zapisywania uczniów na zajęcia 
z religii/etyki w szkołach, Komisja Wycho-
wania Katolickiego Konferencji Episkopatu 
Polski przypomina, że: 
1. W publicznych przedszkolach i szkołach 
organizuje się naukę religii na życzenie ro-
dziców (opiekunów prawnych), a dla 
uczniów pełnoletnich – na życzenie samych 
uczniów. Życzenie to jest wyrażane 
w formie pisemnego oświadczenia, które 
nie musi być ponawiane w kolejnym roku 
szkolnym. 
2. Wszyscy katolicy uczęszczający do pla-
cówek oświatowych, w których odbywa się 
nauczanie religii, zobowiązani są 
w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. 
Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku 
życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na 
lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumia-
łego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko 
prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wia-
rę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje 
religii.  
Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnic-
two w zajęciach z etyki nie spełnia  
w żadnym zakresie wymogu przygotowania 
do wyżej wymienionych sakramentów św. 
i nie może być respektowane przy podejmo-
waniu decyzji o wyrażeniu zgody,  
co do ich przyjęcia”. 

Ks. dr Marek Korgul 
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP 

 

23 września. Święty Pio z Pietrelciny, prezbiter 

Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie 25 maja 1887 r. Już w dzieciństwie 

szukał samotności i często oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. Gdy miał 5 lat, 

objawił mu się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapu-

cyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął 

studia filozoficzno-teologiczne. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy 

od dawna miał poważne problemy ze zdrowiem. 20 września 1918 r. podczas modli-

twy przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego o. Pio otrzymał stygmaty. Na jego 

dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany - znaki męki Jezusa. Wkrótce do 

San Giovanni Rotondo zaczęły przybywać rzesze pielgrzymów i dziennikarzy, któ-

rzy chcieli zobaczyć niezwykłego kapucyna. Stygmaty i mistyczne doświadczenia 

o. Pio były także przedmiotem wnikliwych badań ze strony Kościoła. W związku 

z nimi o. Pio na 2 lata otrzymał zakaz publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania wiernych. Sam zakon-

nik przyjął tę decyzję z wielkim spokojem. Po wydaniu opinii, że stygmatyczne rany nie są wytłumaczalne z punk-

tu widzenia nauki, o. Pio mógł ponownie publicznie sprawować sakramenty. Ojciec Pio był mistykiem. Często 

surowo pokutował, bardzo dużo czasu poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie przeżywał ekstazy, miał wizje Maryi, 

Jezusa i swojego Anioła Stróża. Bóg obdarzył go również darem bilokacji - znajdowania się jednocześnie 

w dwóch miejscach. Zmarł w swoim klasztorze 23 września 1968 r. Na kilka dni przed jego śmiercią, po 50 latach, 

zagoiły się stygmaty. Św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji o. Pio w dniu 2 maja 1999 r., a kanonizował go 16 

czerwca 2002 r. 

 

27 września. Święty Wincenty a Paulo, prezbiter 

Wincenty urodził się 24 kwietnia 1581 r. jako trzecie z sześciorga dzieci, w biednej, 

wiejskiej rodzinie. Jego dzieciństwo było pogodne, choć od najmłodszych lat musiał 

pomagać w ciężkiej pracy w gospodarstwie i wychowywaniu młodszego rodzeństwa. 

Rodzice marzyli o tym, by ich syn w przyszłości wyrwał się ku łatwiejszemu życiu. 

Czternastoletniego Wincentego wysłali więc do szkoły franciszkanów. Na opłacenie 

szkoły Wincenty zarabiał dawaniem korepetycji kolegom zamożnym, a mniej uzdolnio-

nym lub leniwym. W wieku 19 lat został kapłanem, chciał w ten sposób pomóc swojej 

rodzinie. Kiedy udał się do Narbonne, został napadnięty przez tureckich piratów i prze-

wieziony do Tunisu jako niewolnik. W ciągu dwóch lat niewoli miał kolejno czterech 

panów. Ostatnim z nich był renegat z Nicei Sabaudzkiej. Młody kapłan zdołał go jednak 

nawrócić. Obaj szczęśliwie uciekli do Europy. Wincenty niemało zawdzięczał też św. 

Franciszkowi Salezemu i św. Franciszce de Chantal. Przez pewien czas głosił Chrystusa galernikom (więźniom, 

którzy pracowali jako wioślarze). Zaczął dostrzegać ludzką nędzę - materialną i moralną. Odtąd Wincenty zaczął 

gorliwie służyć ubogim i pokrzywdzonym. Zgromadził wokół siebie kilku kapłanów, którzy w sposób bardzo 

prosty i dostępny głosili ubogim Słowo Boże. W ten sposób powstało Zgromadzenie Księży Misjonarzy - lazary-

stów. Wincenty założył również stowarzyszenie Pań Miłosierdzia, które w przerodziło się w Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia (szarytki, od franc. charite - miłosierdzie). Wincenty zmarł w 1660 r. w wieku 79 lat. Jego misjonarze 

pracowali wtedy już w większości krajów europejskich, dotarli też do krajów misyjnych w Afryce północnej. 

W roku 1729 papież Benedykt XIII wyniósł Wincentego do chwały błogosławionych, a papież Klemens XII kano-

nizował go w roku 1737. W 1885 r. Leon XIII uznał go za patrona wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele. Jest 

także patronem zgromadzenia lazarystów (założonego przez Wincentego zgromadzenia księży misjonarzy), szary-

tek, kleru, organizacji charytatywnych, podrzutków, szpitali i więźniów. 

 
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 

http://www.bing.com/images/search?q=wincenty+a+paulo&FORM=HDRSC2

