
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 2 października 2022r. 

 

1. Dzisiaj przeżywamy I Niedzielę Miesiąca. Adoracja i procesja eucharystyczna wokół kościoła 

po sumie o 12.30. W naszej parafii gościmy ks. Marka Lemiecha, proboszcza Parafii Matki 

Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim, który będzie zbierał ofiary do puszki na budowę 

kościoła. Taca przeznaczona jest na Dom Świętej Siostry Faustyny w Ostrówku. 

2. W tym tygodniu: 

Poniedziałek – święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, 

Wtorek – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, 

Środa – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, 

I Czwartek – adoracja i modlitwa o powołania kapłańskie po mszy wieczornej, 

I Piątek – wspomnienie NMP Różańcowej. Rano odwiedziny u chorych, spowiedź od 17.00. 

Podczas wieczornej adoracji grupa adoracyjna będzie nam towarzyszyła modlitwą i śpiewem 

od 19 do 20. 

3. 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. 

4. Przypominamy, że zamówione intencje mszalne należy potwierdzić najpóźniej 2 tygodnie 

przed terminem.  

5. Żywność z programu FEAD będzie wydawana w sobotę 8 października w godzinach 9-10. 

6. We wtorek po mszy wieczornej i różańcu Parafialny Zespół Caritas zaprasza na warsztaty 

rękodzieła do salki parafialnej. 

7. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego ostrzega: nie daj się oszukać na ‘policjanta’, 

‘funkcjonariusza CBŚP’, ‘prokuratora’, czy ‘wnuczka’. Policja nigdy nie dzwoni z żądaniem 

przekazania pieniędzy czy udziału w tajnych akcjach. Wszelkie próby oszustwa i wyłudzeń 

należy zgłaszać na numer alarmowy 112. 

8. Zapraszamy do naszego kiosku parafialnego, gdzie można nabyć m.in. książkę mistyczki 

Anny Katarzyny Emmerich pt. „Życie Maryi” 

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i naszej Gazetki Parafialnej. 

10. We wrześniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: śp. Wiesław Kapałka, 

Bogdan Affek, Marlena Cieciórska, Sławomir Rogulski, Bogdan Sosnowski, Henryka Jeszkie, 

Szczepan Marcysiak i Anna Kucia.  

Wieczny odpoczynek… 
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CZYTANIA  NA KAŻDY DZIEŃ    PATRONI 

2 
Nd 

Ha1,2-3;  Ps95(94)1-2 ; 2Tm 1,6-8; 
Łk 17,5-10 

Wsp. św. Aniołów Stróżów. 
„Aniele Boży, Stóżu mój...” 

3 
Pn 

Ga 1,6-12;  Ps 111(110) 1-2.7-10; 
Łk 10,25-37 

wsp. św. Franciszka Borgiasza (1510-
1572) ,jezuity, byłego wicekróla Katalonii,  

wdowca, ojca 8 dzieci 

4 
Wt 

Ga 1,13-24;  Ps 139(138)1-3.13-15; 
Łk 10,38-42 

wsp. św. Franciszka z Asyżu (+1226),  Chrystus 
na krzyżu w kościele rzekł mu: „Franciszku, idź 
i napraw mój Kościół, który, jak widzisz, cały 

jest w ruinie”. 

5 
Śr 

Ga 2,1-14; Ps 117(116) 1-2; 
Łk 11,1-4 

wsp. św. Faustyny Kowalskiej (1905-1938). 
Apostołka Miłosierdzia Bożego. 

6 
Cz
w 

Ga 3,1-5;  (Psalm)Łk 1,69-75; 
Łk 11,5-13 

wsp. św. Brunona Kartuza (ok.1032- 
6.10.1101), założyciela kartuzów: charyzmat 

milczenia, pracy, postu i samotności. 

7 
Pt 

Ga 3,7-14; Ps 111(110) 1b-6; Łk 
11,15-26 

 

wsp. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, 
ustanowione po cudzie pod Lepanto. Od 1888 

dzięki Leonowi  XIII  październik to miesiąc 
różańca . W 1212 r. Matka Boża ukazała się św. 

Dominikowi dając mu różaniec i ucząc tej 
modlitwy. 

8 
sb 

Ga 3,22-29;  Ps 105,2-7; 
Łk 11,27-28 

 

 



K A L E N D A R I U M 
1187.10.02- wojska arabskie zajęły Jerozolimę. Wódz zbił fortunę z wysokiego okupu od 
każdego chrześcijanina, który chciał opuścić miasto. Biednych czekał los niewolnika. 
1413.10.02 - Horodło  -unia pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego a Księstwem Litewskim. 

1571.10.07-  cud pod Lepanto. Flota Ligi Świętej pokonała ogromne siły tureckie w 
najkrwawszej w dziejach bitwie morskiej.  Pius V wezwał na pomoc Matkę Bożą a wiernych 
do odmawiania różańca i postu w intencji zwycięstwa  Jednym z trzech krajów, który 
odpowiedział na błaganie papieża była Polska.  Nuncjusz  błogosławił każdy okręt przed 
bitwą .Zatopiono 50 galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich i uwolniono 12 tys. 
chrześcijańskich galerników. 
1582.10.04- Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego. Opóźnienie wynosi 1 dzień na 3322 
lata. 
1667.10.06 – Podhajce -zwycięska bitwa  w czasie wojny polsko-kozacko-tatarskiej (Jan 
Sobieski). 

1795.10.3/4- Wawel- Prusacy skradli ze skarbca  polskie insygnia koronacyjne i wywieźli do 
Berlina  na dwór Hohenzollernów. Król pruski kazał złoto przetopić na monety a klejnoty 
sprzedać. 
1908.10.05- Austro – Węgry anektowały Bośnię i Hercegowinę. 

1939.10.02-05 - Kock-  pod kier. gen. Franciszka Kleeberga  ostatnia bitwa Wojny Obronnej 
1939. 

1939.10.05-  Gdańsk- 38 obrońców Poczty Polskiej  zostało rozstrzelanych przez Niemców. 

1939.10.08 -A. Hitler włączył do III Rzeszy polskie woj.: pomorskie, poznańskie, śląskie i 
części woj. łódzkiego, krakowskiego, kieleckiego i warszawskiego. Ponad 9 mln osób na  92 
tys. km kw.,   

1940.10.03 – Francja – władze Vichy przyjęły ustawę antyżydowską, aby żydzi nie byli na 
odpowiedzialnych stanowiskach  w urzędach, sądach i siłach zbrojnych oraz nie wpływali  na 
życie kulturalne . 

1944.10.02 – Warszawa – koniec największej bitwy miejskiej II wojny między ruchem oporu 
a armią . Walczyły też dzieci. „Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, Za każdy kamień Twój, 
Stolico, damy krew! „-śpiewano.  Do niewoli dostało się ok. 15 tys. żołnierzy i oficerów wraz 
z wodzem, gen. T. Komorowskim „Borem”.  50 tys. osób wywieziono do obozów 
koncentracyjnych, a 150 tys. na  roboty do Rzeszy.   Zginęło prawie 200.000 ludności 
cywilnej. Dzielnice powstańcze zniszczone w 85%. Komendantem Armii Krajowej został gen. 
Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”.   
2017.10.07- Polska -„Różaniec do granic” w intencji pokoju na świecie. Milion wiernych 
wzdłuż granicy z inicjatywy świeckiej Fundacji Solo Dios Basta. 

C Y T A T Y  (polski, łacina, angielski) 
2 Tym 1,7  "Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego 
myślenia". 
„Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris: sed virtutis, et dilectionis, et sobrietatis”. 
"For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control." 



Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: 
CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE 

„Zmartwychwstanie umarłych jest ufnością Chrześcijan – ta 
wiara nas ożywia.” (Św. Tertulian) 

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy, z tych co pomarli. Duch, 
który wskrzesił Jezusa z martwych, mieszka w nas i przywróci do 
życia również nasze śmiertelne ciała. 

Aby jednak zmartwychwstać, trzeba umrzeć. Śmierć jest 
oddzieleniem duszy od ciała. Połączą się na nowo w dzień zmartwychwstania umarłych. 

Najpierw jednak nastąpi SĄD SZCZEGÓŁOWY. 

Nowy Testament wielokrotnie potwierdza, że zaraz po śmierci każdy człowiek w swojej 
nieśmiertelnej duszy zobaczy swoje życie i otrzyma zapłatę stosownie do swoich czynów i 
wiary. I albo otwiera się przed nim wejście do szczęścia nieba, albo czeka go oczyszczenie, albo 
potępienie. Stan życia duchowego będzie trwał do ponownego połączenia z ciałem, które 
dokona się na SĄDZIE OSTATECZNYM, podczas chwalebnego powrotu Chrystusa. Będzie to 
godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Boży i zmartwychwstaną 
ich ciała. Pan Bóg przywróci naszym ciałom niezniszczalne życie, łącząc je z naszymi duszami. 
Zmartwychwstaną wszyscy. Jedni ku wiecznemu szczęściu, inni ku wiecznemu potępieniu. 

W czasie tym zostanie ostatecznie ujawniona prawda o relacji każdego człowieka z Bogiem i z 
innymi. Sąd Ostateczny ujawni to, co każdy uczynił dobrego, złego, czego zaniechał i dlaczego 
– łącznie ze wszystkimi tego konsekwencjami. Będziemy wiedzieć wszystko o wszystkich. 
Poznamy wtedy ostatecznie znaczenie dzieła stworzenia i ekonomii zbawienia oraz 
zrozumiemy przedziwne drogi, którymi Boża Opatrzność prowadziła wszystko do 
ostatecznego celu. Sąd Ostateczny objawi też, że sprawiedliwość Boga triumfuje nad 
wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez stworzenia i że Jego miłość jest 
silniejsza niż śmierć. 

Tylko Ojciec zna dzień i godzinę Sądu.  Tylko On decyduje o jego nadejściu. Po sądzie 
powszechnym sprawiedliwi w CIELE I DUSZY będą królować na zawsze z Chrystusem. Będzie 
nowe Niebo i nowa Ziemia, będzie to ostateczna realizacja zamysłu Bożego. 

PIERWSZYM ZE ZMARTWYCHWSTAŁYCH jest już Jezus Chrystus.  Patrząc na Jego 
zmartwychwstałe ciało, możemy wnioskować o tym, jak będą wyglądać nasze ciała, ponieważ 
one nie będą takie same jakie mamy teraz.  Będą przebóstwione – te same, a jednak inne.   

Chrystusa po zmartwychwstaniu czasami nie był rozpoznawany. Maria Magdalena, która 
przyszła namaścić Jego ciało, uczniowie w drodze do Emaus, św. Piotr – nie poznają Go po 
wyglądzie, lecz po słowach i po zachowaniu. 

Chrystus przechodzi przez ścianę wieczernika, ale jego ciało nie jest tylko duchem. On je razem 
z uczniami, ma na sobie ubranie, pozwala św. Tomaszowi dotknąć swoich ran.  Jego ciało jest 
przebóstwione i nie podlega fizycznym prawom.   

A „pod wieczór naszego życia będziemy sądzeniu z miłości.” Św. Jan od Krzyża 

 


