
Ogłoszenia parafialne - XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 25 września 2022r. 
 
 

1. Dzisiaj zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej oraz ich rodziców 
na Mszę Świętą o 16.00 oraz Radę Parafialną na spotkanie w salce na plebanii o 
19.00. 

2. W tym tygodniu: 

• Wtorek – wspomnienie św. Wincentego a’Paulo, prezbitera, 

• Środa – wspomnienie św. Wacława, męczennika, 

• Czwartek – święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Warszawie-Pra-
dze, 

• Piątek – wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, 

• I Sobota – wspomnienie św. Teresy od Dzieciatka Jezus, dziewicy i doktora Ko-
ścioła, konferencja przed chrztem o 16, Różaniec z okazji I Soboty o 17. 

3. W przyszłą niedzielę będziemy gościli w naszej parafii ks. Marka Lemiecha, probosz-
cza Parafii Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim, który będzie zbierał ofiary 
do puszki na budowę kościoła. Taca będzie przeznaczona na Dom Świętej Siostry Fau-
styny w Ostrówku. 

4. W sobotę, 1 października zapraszamy na spotkanie ministrantów o 9.00 i bielanki o 
9.30. 

5. Od soboty, 1 października zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe w dni powszednie 
po mszy wieczornej (ok. 18.30) i w niedziele o 17.30. We wtorki i czwartki różaniec 
będą prowadziły dzieci. 

6. Trwają 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. 

7. Książka Intencji Mszalnych na 2023 rok będzie dostępna od 26 września. Intencje 
można zgłaszać w kancelarii parafialnej i zakrystii po mszach świętych. 

8. 15 października rozpocznie się w naszej parafii Kurs Przedmałżeński. Narzeczonych 
zapraszamy do kancelarii parafialnej w celu zapisania się do końca września. 

9. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, gdzie można nabyć m.in. książki ks. 
Jana Kaczkowskiego: „Dasz radę” i „Życie na pełnej petardzie”. 

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i naszej gazetki parafialnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTYMI   BĄDŹCIE !       

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

 

Nr 3        25 września 2022r. 
 

 

dzień czytania patroni 
25 

niedziela 
Am 6, 1-7 ;  Ps 146 (145), 6c-10 ;   

1 Tm 6, 11-16 ;   Łk 16, 19-31 
 

Bł. Władysława (1440-
4.05.1505) z Gielniowa, 

prezbitera, patrona Warszawy 

26 
poniedziałek 

Dn 3,31-42   Hi 1,6-22     Ps 17 
(16), 1-7     Łk 9, 46-50 

 

Św. męczenników: Wawrzyńca 
Ruiz (1600-27.09.1637) i 

Towarzyszy 

27 
wtorek 

Hi 3,1-3.11-23    Ps 88 (87),2-8      
Łk 9,51-56 

Św. Wincentego a Paulo (1581-
27.09.1660), prezbitera 

28 
środa 

Hi 9,1-16      Ps 88 (87),10b-13     
Łk 9,57-62 

 

Św. Wacława (ok.907-929), 
męczennika, patrona Czech, 
księcia zamordowanego na 

rozkaz brata 

29 
czwartek 

Dn 7,9-14     Ap 12,7-12a     Ps 138 
(137),1b-5      J 1, 47-5 

święto świętych archaniołów: 
Michała, Gabriela i Rafała 

30 
piątek 

Hi 38,12-21; 40,3-5         Ps 139 
(138), 1b-14b        Łk 10,13-16 

 

Św. Hieronima (ok.340-
30.09.420), prezbitera i doktora 

Kościoła. Owocem jego pracy 
jest Biblia łacińska zwana 

Wulgatą, tłumaczona z języków 
oryginalnych. 

1 
sobota 

Hi 42,1-6. 12-17         Ps 119 (118), 
66 -75       Łk 10,17-24 

 

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
(2.01.1873-30.09.1897), 

patronki Francji 
 

 



K A L E N D A R I U M 

331.10.01  p. Chr. - Gaugamela - Aleksander Macedoński rozbił armię perską. Upadek 
monarchii perskiej. 
1794 .09. 30  – Łabiszyn wojska Jana Henryka Dąbrowskiego pokonały wojska pruskie. 

1897.09.30 – Francja - umiera św. Teresa od Dzieciątka Jezus, z Lisieux .Przed swoją śmiercią 
św. Teresa przyrzekła, że będzie z nieba „spuszczać deszcz róż”, czyli łask,  jakie za jej 
wstawiennictwem ludzie otrzymają. Przemyślenia na temat życia duchowego i cierpienia 
spisała w księdze „Dzieje duszy”, wydanej w 60 językach. Szła „małą drogą”, bo ” ..im bardziej 
jest się słabym, bez pragnień i bez cnót, tym lepszym jest się obiektem dla działania Bożej 
miłości, pochłaniającej i przemieniającej”. W Ewangelii św. Tereska odkrywa wielkie 
Miłosierdzie Jezusa, tak iż stwierdza: „Mnie obdarzył On swoim nieskończonym Miłosierdziem, 
w świetle którego rozważam i adoruję wszystkie pozostałe doskonałości Boże. Wszystkie one 
ukazują mi się opromienione miłością, nawet sama Sprawiedliwość.” 

1920.09.26 – nad Niemnem – Polacy w bitwie pokonują  wojska Bolszewików. 

1938.09.28 – Monachium - konferencja z udziałem przywódców Niemiec, Włoch, Wielkiej 
Brytanii i Francji. 

1939.09.28 – W Modlinie trwa szturm niemiecki. Obrońcy przyjęli propozycję kapitulacji, ale 
Niemcy nie dotrzymali warunków porozumienia i rozstrzelali 800 Polaków. W Warszawie 
została podpisana kapitulacja. Idący na odsiecz stolicy oddział mjr Henryka Dobrzańskiego 
postanowił rozpocząć walkę partyzancką. 

1939.10.01-–Paryż- zaprzysiężony został Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Emigracji 
kierowany przez gen. Władysława Sikorskiego 

1940.09.27 – Wielka Brytania - Polski 303 Dywizjon Myśliwski zestrzelił 13 samolotów wroga. 

1944.10.01 –Warszawa- trwała ewakuacja ok. 8000 cywili ze Śródmieścia. 

1945.09.26 –Polska -Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej pozbawił obywatelstwa wielu 
oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w tym gen. Władysława Andersa. 

29 września - święto Św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Wg tradycji chrześcijańskiej 
Michał  jest uznawany księciem aniołów, aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego 
miłosierdzia. Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak Bóg". Św. Jan Apostoł określa go w 
Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem i 
zwyciężającego. Gabriela poznajemy w Księdze Daniela, gdy  wyjaśnia znaczenie tajemniczej 
wizji barana i kozła oraz przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Imię "Gabriel" znaczy 
tyle, co "mąż Boży" albo "wojownik Boży". Zachariaszowi zapowiada  narodziny syna Jana 
Chrzciciela a Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Być może Gabriel był aniołem stróżem 
Świętej Rodziny. Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z "siedmiu aniołów, 
którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" . Hebrajskie imię Rafael oznacza 
"Bóg uleczył". Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności Bożej. 

C Y T A T Y  (polski, łacina, angielski) 
Mt 5,7  "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" . 
„Beati misericordes, quia ipsi misericordiam consequentur”. Łac. 
„Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. " Ang. 



Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

KOŚCIÓŁ – LUD BOŻY 

PODOBAŁO SIĘ PANU BOGU UŚWIĘCAĆ I ZBAWIAĆ LUDZI nie pojedynczo, ale 

we wzajemnej więzi między nimi, WE WSPÓLNOCIE. 

Najpierw wybrał sobie Pan Bóg na Lud naród izraelski, jego prowadził i stopniowo pouczał, ale przez 

dar Jezusa Chrystusa nowym Ludem Bożym jest Kościół.  Jezus Chrystus ustanowił Nowe Przymierze, 

Nowy Testament w swojej Krwi. Powołał spośród Żydów i pogan Lud nie według ciała lecz według 

Ducha.  

JAKI JEST TEN LUD BOŻY? 

- Jest Ludem wybranym przez Pana Boga, to Pan nas woła, włącza w swoje życie; 

- Zwierzchnikiem i Głową tego Ludu jest Jezus Chrystus; 

- Do Ludu Bożego wchodzi się przez wiarę i chrzest; 

- Prawem jego jest Boże przykazanie miłości; 

- Jego udziałem jest godność i wolność dzieci Bożych; 

- Jest posłany, aby być solą ziemi i światłem świata, jest posłany, aby siać ziarno, które może wzejdzie 

w nieoczekiwanym czasie; 

- Jego celem jest Królestwo Boże. 

Jesteśmy latoroślami krzewu winnego jakim jest Jezus Chrystus.  Jesteśmy Ciałem Mistycznym, które 

buduje Duch Święty w miłości, przez Słowo Boże, sakramenty, łaski, ale też obdarza nas różnymi 

charyzmatami. 

CHARYZMATY SĄ TO ŁASKI NADZWYCZAJNE, udzielane w celu budowania Kościoła oraz dla dobra 

ludzi i na potrzeby świata.  Mogą to być jakieś szczególne i wyjątkowe uzdolnienia, ale niekoniecznie. 

Pierwszym i najważniejszym charyzmatem jest miłość – rozumiana jako szukanie prawdziwego dobra 

drugiego człowieka. (I w niej są realizowane następne charyzmaty). 

Charyzmatem może być umiejętność poświęcania komuś czasu, wrażliwość na potrzebujących i 

pomaganie im, umiejętność dzielenia się Słowem Bożym, także śpiew, charyzmat pokory i różne inne. 

Charyzmat jest wtedy dobrze realizowany, kiedy nie jest się zazdrosnym o charyzmaty innych. Każdy 

ma jakiś charyzmat, który może w sobie odnaleźć. Dobrze jest rozeznać w sobie, co ja mogę dać, czy 

moja postawa nie jest egoistyczna i roszczeniowa. 

Jak powiedziała św. Tereska z Lisieux – Świat nie składa się z samych róż, ona utożsamiała się raczej z 

małą stokrotką. Nasza różnorodność jest bogactwem Kościoła. 


