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1. Dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Misyjny. Taca przeznaczona jest na misje.  

2. W naszej parafii gościmy ks. Romana Kota, Diecezjalnego Moderatora Kół Żywego 

Różańca, który głosi kazania o tematyce różańcowej i będzie zbierał ofiary do puszki 

na budowę kościoła.  

3. Zapraszamy wszystkich pragnących włączyć się w modlitwę różańcową w naszej 

parafii na Różaniec w I Sobotę listopada o godzinie 17.00 natomiast 19 listopada 

będzie „Pielgrzymka Różańcowa” do Częstochowy. Zapisy w zakrystii i kancelarii. 

4. W piątek przypada święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 

5. Można zgłaszać imiona zmarłych na wypominki. Imiona zapisujemy na kartkach, które 

leżą na stoliku za ławkami i przynosimy do księży w zakrystii lub kancelarii.  

6. W dniu 1 listopada Msza Święta na Cmentarzu Komunalnym zostanie odprawiona o 

10.00. 

7. 29 października (sobota) zespoły parafialne organizują Bal Wszystkich Świętych dla 

dzieci z klas młodszych szkoły podstawowej. Zapisy chętnych po każdej mszy świętej 

w zakrystii do 23 października. Szczegóły na plakacie w gablocie oraz na stronie 

internetowej parafii i profilu Fb. 

8. Przed obrazem MB Częstochowskiej została przygotowana wystawa prac uczniów 

klas IV-VIII z naszej szkoły uczestniczących w konkursie „Różańcowe Paciorki”. 

Zapraszamy do wspólnej oceny prac. Można głosować na kartkach wyłożonych przy 

wystawie na jedną pracę. 5 wyróżnionych uczniów otrzyma nagrody. Pojawiła się 

również wystawa prac uczniów klas I – III w konkursie „Najcenniejszy skarb”. Są to 

różańce wykonane z papieru. Zachęcamy do oglądania. 

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i gazetki parafialnej. 

 

 



 
 
 
 
 
 

ŚWIĘTYMI   BĄDŹCIE !       

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

 
Nr 7                                                                    23 października 2022 r. 

 
C Y T A T  z niedzielnej Ewangelii  Łk 18, 14b (polski, łacina, angielski) 

 „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». 

Quia omnis qui se exaltat, humiliabitur, et qui se humiliat, exaltabitur".              

"For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be 
exalted." 

P A T R O N I   

24 X- Św. Antoni Maria Klaret, bp (23.12.1807- 24.10.1870) . Był bogatym przemysłowcem 

Barcelony, gdy przeżył głębokie nawrócenie. Poświęcił swoje życie w służbie Słowa;  założył 

Zgromadzenie Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy (tzw. 

klaretynów). Był metropolitą Kuby i spowodował tak wielką odnowę życia religijnego, że 

masoneria 4 razy robiła zamachy na jego życie. Napisał wiele dzieł, a słynny katechizm Camino 

recto z 1843 sam ozdobił  ilustracjami, stając się prekursorem współczesnych katechizmów 

dla dzieci. 

28 X- Św. Apostoł Szymon . Kananejczyk jest  wymieniany zawsze obok św. Jakuba i św. Judy 

Tadeusza, kuzynów Chrystusa; ma przydomek Zelotes, czyli gorliwy . 

28 X- Św. Apostoł Juda Tadeusz . Juda miał przydomek Tadeusz, czyli "Odważny"  Jest autorem 

jednego z listów Nowego Testamentu.  Patron od spraw beznadziejnych. 



KALENDARIUM 

1611.10.28 -Warszawa : car Wasyl IV Szujski, złożył hołd przed Zygmuntem III Wazą. 
1793.10.23 – koniec Sejmu Pierwszej Rzeczpospolitej; haniebny Sejm grodzieński, który  
uchwalił II rozbiór Polski. 
1924.10.25 -Warszawa:  sprowadzono szczątki Henryka Sienkiewicza. 
1945.10.24- w Warszawie: Dekret KRN (Bieruta) o odebraniu mieszkańcom gruntów. 
1950.10.28 – PRL: ustawa o zmianie systemu pieniężnego, czyli  denominacja złotego.  
Komuniści ukradli obywatelom 2/3 oszczędności, aby sfinansować plan 6-letni .       
1980.10.24 – Warszawa : Sąd Wojewódzki w zarejestrował NSZZ „Solidarność”. 

 
METODY ODMAWIANIA RÓŻAŃCA wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort 
Ogólne ofiarowanie tajemnic: „ Łączę się ze wszystkimi Świętymi w Niebie, wszystkimi 
sprawiedliwymi na ziemi; łączę się z Tobą, mój Jezu, aby godnie wielbić Twoją świętą Matkę i 
Ciebie w Niej i poprzez Nią. Wyrzekam się każdego roztargnienia, jakie może na mnie przyjść 
podczas odmawiania tego Różańca. Najświętsza Panno, ofiarujemy Ci modlitwę Credo, aby 
uczcić Twoją wiarę na ziemi i prosić o Twoje wstawiennictwo. Panie, ofiarujemy Ci to Ojcze 
nasz, aby adorować Cię w Twej jedności i rozpoznać, że Ty jesteś Początkiem i Końcem 
wszystkich rzeczy. Przenajświętsza Trójco, ofiarujemy Ci te trzy Zdrowaś Maryjo, aby 
dziękować Ci za wszystkie łaski, wyświadczone Maryi oraz nam - za Jej wstawiennictwem.” 
"Wierzę", jedno "Ojcze nasz", trzy "Zdrowaś Maryjo", "Chwała Ojcu".    

Poszczególne ofiarowanie Tajemnic Radosnych: 

Przed 1 dziesiątką. - Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę pierwszą dziesiątkę, ku czci Tajemnicy Twego 
Wcielenia, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, prosimy Cię o głęboką 
pokorę serca. Ojcze nasz, 10 Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu. Łasko Tajemnicy Wcielenia, spłyń do 
mojej duszy i uczyń ją prawdziwie pokorną. 

Przed 2 dziesiątką. -Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę drugą dziesiątkę, ku czci Nawiedzenia przez Twoją 
Najświętszą Matkę Jej kuzynki Elżbiety, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Maryi, prosimy Cię 
o doskonałą miłość wobec naszych bliźnich. Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu Łasko 
Tajemnicy Nawiedzenia, spłyń do mojej duszy i uczyń ją prawdziwie kochającą. 

Przed 3 dziesiątką. -Dzieciątko Jezus, ofiarujemy Ci tę trzecia dziesiątkę, ku czci Twego Świętego 
Narodzenia, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, prosimy Cię byśmy 
oderwali się od dóbr tego świata a umiłowali ubóstwo i ubogich. Ojcze nasz, 10 Zdrowaś, Maryjo, 
Chwała Ojcu. Łasko Tajemnicy Narodzenia, spłyń do mojej duszy i uczyń ją ubogą.   

Przed 4 dziesiątką. - Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę czwartą dziesiątkę, ku czci Twego Ofiarowania w 
świątyni przez ręce Maryi, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, prosimy 
Cię o dar mądrości oraz czystości serca i ciała. Ojcze nasz, 10 Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu. Łasko 
Tajemnicy Oczyszczenia, spłyń do mojej duszy i uczyń ją prawdziwie mądrą i prawdziwie czystą. 

Przed 5 dziesiątką. -Panie Jezu, ofiarujemy Ci tę piątą dziesiątkę, ku czci Twego Odnalezienia przez 
Maryję wśród uczonych, po tym jak Cię zgubiła, a poprzez tę Tajemnicę i wstawiennictwo Twej 
Najświętszej Matki prosimy Cię o nasze nawrócenie, a także o nawrócenie grzeszników, heretyków, 
schizmatyków i bałwochwalców. Ojcze nasz, 10 Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu. Łasko Odnalezienia 
Jezusa w świątyni, spłyń do mojej duszy i spraw, by ona prawdziwie się, nawróciła. ”Przedziwny sekret 
Różańca Świętego, aby się nawrócić i się zbawić ”. C.d.n. 



RÓŻANIEC? MAM. MODLĘ SIĘ! 
 
ks. Rafał Sitek – Bez różańca pod ręką czuję się niepewnie. Jakoś niespokojnie. Mam ich 
kilka. W sutannie, marynarce, kurtce, na stoliku nocnym, w samochodzie. Niemal wszędzie. 
Chwytam za niego przed każdą ważną rozmową i decyzją. Także wtedy, gdy jestem słaby. 
Gdy czuję, że nadchodzi moment próby. Mocno ściskam w pięści i przesuwam paciorki. 
Modlę się w myślach. 
Nieraz półszeptem. Zwykle sam. To daje mi siłę. Bo czuję, że Maryja staje po mojej stronie. 
Niemniej to nadal wymagająca modlitwa. Może dlatego zwykle odmawiam ją na raty. Po 
dziesiątce. Między różnymi zajęciami. W drodze. Na ulicy. Czasem nawet długość spacerów 
zamiast krokomierzem, odmierzam dziesiątkami Różańca. Towarzyszy mi szczególnie 
intensywnie, gdy jestem na górskim szlaku. Uwielbiam to połączenie: góry i Różaniec. 
Niezmiennie bliskie jest mi stwierdzenie śp. ks. Franciszka Grudnioka, że życie kapłańskie 
jest jak Różaniec: splecione z nierozerwalnych tajemnic – radosnych i bolesnych, 
chwalebnych i światła. Tak się wzajemnie przenikają, że jednych od drugich oderwać nie 
sposób. Ot, całe moje życie. 
 
Jacek Dziedzina – Przed laty miałem mały problem z Różańcem. Z jednej strony nieustannie 
słyszałem, że celem powtarzania tych samych słów jest medytacja i kontemplacja. Z drugiej 
– w parafialnej praktyce niemal każda modlitwa różańcowa była „obciążona” długą listą 
intencji. A dla mnie to jednak dwie różne rzeczy: albo modlę się o coś i na tym skupiam 
uwagę, albo bezinteresownie „tracę czas” na rozważanie tajemnic wiary. „Różaniec jest tylko 
metodą kontemplacji” – słowa Jana Pawła II z listu apostolskiego „Rosarium Virginis Mariae” 
utwierdziły mnie w przekonaniu, że Różańca trzeba się uczyć, by naprawdę skorzystać z jego 
siły i bogactwa. Na jednym z wyjazdów studenckich towarzyszący nam oblat zaproponował 
odmawianie Różańca bez liczenia paciorków. „Powtarzajcie »Zdrowaś, Maryjo« w jednej 
tajemnicy tak długo, aż poczujecie, że wchodzicie w tę rzeczywistość”, powiedział. 
Podziałało. Nigdy wcześniej nie słyszałem tak melodyjnie płynącej modlitwy różańcowej, bez 
sprawdzania, czy to już ósma, czy dziesiąta zdrowaśka. Nagle odkryliśmy, że to rzeczywiście 
może być medytacja i kontemplacja. 
 
Piotr Sacha – Modląc się na różańcu – w samochodzie, pociągu, w poczekalni u lekarza, na 
ulicach miasta – czuję się jak w domu. Jest bezpiecznie, bo to dom scementowany słowami 
Biblii: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie...” (Mt 6,9-13). „Pan z Tobą, błogosławiona jesteś 
między  niewiastami...” (Łk 1,28). „Błogosławiony jest owoc Twojego łona” (Łk 1,42). Od 
niedawna zdarza mi się zwracać do gospodyni domu, Maryi, „Przyjaciółko”. Wtedy ośmielam 
się przychodzić z gośćmi, przypadkiem mijanymi na chodniku, zauważonymi przez szybę 
auta albo z kimś z bliskiej rodziny czy dalekim znajomym. Zabieram w ciemno ich sprawy 
znane Bogu. Z ostatnich moich odkryć: Różaniec to prawdopodobnie modlitwa tych, o 
których św. Paweł pisał, że są „jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak 
wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko” (2 Kor 6,10). PS Tym, 
którzy nie lubią poniedziałków, przypominam, że w poniedziałki rozważamy tajemnice 
radosne. 

 


