
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 18 września 2022r. 

 

1. Dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pod hasłem 

„Słuchajcie”. Rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wy-

chowawców. 

2. W tym tygodniu: 

Wtorek – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, 

Pawła Chong Hasang i Towarzyszy, 

Środa – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, 

Piątek – wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, prezbitera.  

3. Rozpoczynamy zapisy na nowy kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania. Zapisywać się mogą uczniowie klas ósmych. Zapisy przyjmujemy 

w zakrystii po każdej mszy św. lub w kancelarii parafialnej. Zapisy potrwają do 

końca września. 

4. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania - II rok przygotowań, odbędzie się w 

sobotę 24 września o godz. 19.00. 

5. Msza Święta dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej w naszej para-

fii oraz dla ich rodziców zostanie odprawiona 25 września o godz. 16.00. 

6. Pierwsze spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się 25 września (niedziela) o 19.00 

w salce na plebanii. 

7. Parafialny Zespół Caritas zaprasza chętnych na warsztaty rękodzieła w środę, 21 

września po mszy wieczornej. 

8. Książka Intencji Mszalnych na 2023 rok będzie dostępna od 26 września. 

9. 15 października rozpocznie się w naszej parafii Kurs Przedmałżeński. Narzeczo-

nych zapraszamy do kancelarii parafialnej w celu zapisania się do końca wrze-

śnia. 

10. Dziękujemy osobom, które poświęciły swój czas i siły na sprzątanie salki na 

plebanii po remoncie. 

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 

 



 

ŚWIĘTYMI   BĄDŹCIE !       

 

Tygodnik parafii  Św. Ap.. Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim 
 

.Nr 2                                                  18 września 2022 r. 
 
 

CZYTANIA  NA KAŻDY DZIEŃ    PATRONI 

18 
ndz 

Am 8, 4-7 ;    
Ps 113 (112) 
1 Tm 2, 1-8 
Łk 16,1-13 

Św. Stanisława Kostki (28.12.1550-15.08.1568) zakonnika, 
patrona Polski, szczególnie młodzieży polskiej 

19 
pn 

Prz 3, 27-35 
Ps 15 (14) 
Łk 8, 16-18 

Najświętszej Maryi Panny z La Salette (1846), 
św. Januarego (..-19.09.305), b-pa i męczennika, 
św. Józefa z Kupertynu (1603-1663), prezbitera 

20 
wt 

Prz 21, 1-13 
Ps 119 (118) 
Łk 8, 19-21 

św. św. męczenników Andrzeja Kim Taegona (1821-1846),  
Pawła Chong Hasang (...-1839)     i Towarzyszy 

21 
śr 

Ef 4, 1-13 
Ps 19 (18) 
Mt 9, 9-13 

Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty 

22 
czw 

Koh 1,2-11 
Ps 90 (89) 

Łk 9,7-9 

Błogosławionych : Dionizego Pamplona (1868-1936), 
prezbitera i 12 Towarzyszy, męczenników w 

prześladowaniach religijnych w Hiszpanii 

23 
pt 

Koh 3, 1-11 
Ps 144 (143) 
Łk 9, 18-22 

św. o. Pio z Pietrelciny (25.05.1887-23.09.1968), prezbitera 
z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 

24 
sb 

Koh 11,9-12,8 
Ps 90 (89) 

Łk 9,43b-45 

Bł. Hermana Kaleki ( 18.07.1013 - 24.09.1054) 

Św. Tekli, dziewicy i męczennicy (I wiek) 



K A L E N D A R I U M 

 
1519.09.20  Portugalia - żeglarz Ferdynand Magellan wyruszył w pierwszą morską 
podróż dookoła świata. 
 
1621.09.24  Chocim - umarł hetman wielki koronny, mąż stanu, wybitny wódz Jan Karol 
Chodkiewicz . Zwyciężał  w bitwach z przeważającymi siłami wroga np.  pod Białym 
Kamieniem (1604),  Kircholmem (1605) i Chocimiem (1621) .   Wybitny mówca. 
Tak zagrzewał do walki : „ Niechaj was to nie stracha, niech oczu nie mydli, 
Że się poganin upstrzy, uzłoci, uskrzydli, Namioty, słonie, muły, wielbłądy i osły, 
To nie bije; stąd serca przodkom waszym rosły Do szczęśliwych tryumfów...” 
 
1846.09.19 La Salette Francja - Matka Najświętsza ukazała się pasterzom: 11 letniemu 
Maksyminowi i 15 letniej Melanii w oślepiającej jasności , siedząc  z łokciami opartymi 
na kolanach i z twarzą ukrytą w dłoniach.  Jaśniejąca Pani podniosła się i  płakała. Miała 
jeden łańcuch na ramionach, na brzegu  chusty a drugi łańcuch podtrzymywał na Jej 
piersi wielki krucyfiks. Pod ramionami krzyża, po prawej ręce Chrystusa, znajdowały się 
obcęgi, po lewej - młotek. Z postaci Ukrzyżowanego wypływała światłość tworząca 
lśniący diadem na czole  Pani. Róże otaczały wieńcem Jej głowę, obrębiały Jej chustę i 
zdobiły obuwie. 
     Piękna Pani ostrzegała : "Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić 
ramię mojego Syna. Jest ono tak mocne i ciężkie, że dłużej nie mogę go podtrzymywać. 
Od jak dawna cierpię z waszego powodu! Chcąc, by mój Syn was nie opuścił, muszę Go 
nieustannie o to prosić, a wy sobie nic z tego nie robicie... Nastanie wielki głód. Następnie 
rzekła  : "Jeżeli się nawrócą, kamienie i skały zamienią się w sterty zboża.” 

 

1944.09.23  Warszawa - padł ostatni powstańczy punkt oporu na 
Czerniakowie. Podobnie   jak w zdobytych wcześniej dzielnicach 
hitlerowscy żołdacy mordowali rannych, gwałcili i rozstrzeliwali 
sanitariuszki. W południowej części miasta broniono się nadal . 
"JEŚLI ZAPOMNĘ O NICH, TY, BOŻE NA NIEBIE, ZAPOMNIJ O MNIE” 
Adam Mickiewicz, Dziady 

 
1960.09 Polska - władze komunistyczne zakazują katechezy  w szkołach. 
 
1962.09 – Polska - władze przerwały działalność niższych seminariów duchownych, 
kościelnych szkół średnich i internatów a siostry zakonne  zmusiły do opuszczenia 72 
szpitali i 322 przedszkoli.  W 1949 wszystkie szpitale zakonne i kościelne przejęło 
państwo w bezpłatne użytkowanie.     
 

C Y T A T Y  (polski, łacina, angielski) 

 
 Łk 16,13 „Nie możecie służyć Bogu i Mamonie ”  ;    
„Non potestis Deo servire et mammonae.”  – łac. ; 
„You cannot serve God and money.” -ang. 
 



Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

 

Świętych Obcowanie (Komunia Świętych) 

 

Kościół jest komunią świętych. Jesteśmy częściami Mistycznego Ciała Chrystusa. Czerpiąc 
z Kościoła, uczestnicząc w sakramentach, karmiąc się Ciałem Chrystusa jesteśmy 
wspólnotą w jednym Sacrum. Jesteśmy połączeni przedziwną więzią nadprzyrodzonej 
jedności. 

Po drugie: zostaliśmy obdarzeni różnymi charyzmatami, które powinny być traktowane 
jako dobro, którym mamy się dzielić między sobą. W ten sposób wpływamy na siebie 
nawzajem. Przy czym, „w tej przedziwnej wymianie świętość jednego przynosi korzyść 
innym o wiele bardziej niż grzech jednego może szkodzić innym.” KKK 1475 

Świętych obcowanie wyraża się też w inny sposób, jako komunia Kościoła ziemskiego 
i niebieskiego. Kościół ma trzy wymiary: 

• Kościół pielgrzymujący, którym jesteśmy my na Ziemi 

• Kościół oczyszczający się, czyli ci którzy dokonawszy żywota, muszą przejść 
jeszcze przez etap oczyszczenia, tzw. czyściec 

• Kościół triumfujący, czyli ci, którzy osiągnęli niebo, (uznani święci, ale też i wiele 
dusz nie znanych nam z imienia) 

Wszystkie te trzy wymiary, komunikują się między sobą i tworzą jeden Kościół. Istnieje 
między nimi trwały węzeł miłości i wymiana wszelkich dóbr. 

Święci mieszkańcy nieba wstawiają się u Ojca za nami i za Kościołem oczyszczającym się, 
a my też o to możemy ich prosić. Znając żywoty poszczególnych świętych, wiemy, przez 
jakie przeszli doświadczenia i w czym mogliby nam pomóc. 

Z kolei komunia ze zmarłymi w czyśćcu polega na tym, że Kościół od wieków czci z 
pietyzmem ich pamięć i modli się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni. Nasza 
modlitwa za nich, nie tylko im pomaga, ale sprawia, że staje się skuteczne ich 
wstawiennictwo za nami. 

Kościół oczyszczający się, ci którzy wypłacają się jeszcze Bożej sprawiedliwości, mogą się 
modlić za nas, ale nie mogą już nic zrobić dla siebie. My możemy im pomóc: modlitwą, 
ofiarowanymi uczynkami, odpustami na które oni czekają. 

Żadna najmniejsza modlitwa za zmarłych nie przepada, służy pomocą tym, za których się 
modlimy, a jeśli oni już jej nie potrzebują, jest ofiarowana innym potrzebującym duszom. 

Dlatego tak ważne jest czerpanie ze skarbca odpustów Kościoła i ofiarowanie ich za 
dusze zmarłych. Jak mówi Katechizm i Tradycja, odpłacą się gdy tylko będą mogli – teraz 
lub gdy osiągną zbawienie. 


