
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 30 października 2022r. 

 

1. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali wczorajszy Bal Wszystkich 

Świętych dla dzieci. Wzięło w nim udział ponad 30 dzieci i rodziców. 

2. W tym tygodniu: 

Wtorek, 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte o 8.00, 9.30, 

10.00 (na cmentarzu komunalnym) i 18.00. Procesja wypominkowa za zmarłych o 

17.00. 

Środa, 2 listopada – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny). 

Msze Święte o 7.00, 9.00 i 18.00. Procesje wypominkowe za zmarłych po mszach o 

9.00 i 18.00. W tym dniu kancelaria parafialna będzie nieczynna. 

I Czwartek – adoracja i modlitwa o powołania po mszy wieczornej. 

I Piątek – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa. Spowiedź podczas porannej 

mszy świętej i od 17.00 do 21.00. 

I Sobota – spotkanie Bielanek o 9.30 w świetlicy. Konferencja przed chrztem o 16.00, 

Różaniec wynagradzający o 17.00. Zapraszamy na tę modlitwę wszystkich chętnych 

do włączenia się w Koła Żywego Różańca w naszej parafii. Po Różańcu krótkie 

spotkanie dla KŻR. Po mszy wieczornej spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania z 

II roku przygotowań. 

3. W przyszłą niedzielę adoracja po sumie o 12.30. Spotkanie Rady Parafialnej o 19.00 w 

świetlicy. 

4. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy w poszczególne dni od 1 do 8 

listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych. Odpust ten można 

ofiarować jedynie za zmarłych. 

5. Od 3 do 8 listopada będziemy modlili się za zmarłych polecanych w parafialnych 

wypominkach na Różańcu. W dni powszednie po mszy wieczornej, w niedzielę o 

17.30. 

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

leżą na stoliku za ławkami i przynosimy do księży w zakrystii lub kancelarii. W dniu 1 

listopada Msza Święta na Cmentarzu Komunalnym zostanie odprawiona o 10.00. 

7. Zapraszamy na pielgrzymkę na Jasną Górę w dniu 19 listopada. Szczególnie 

zachęcamy osoby pragnące włączyć się w modlitwę Kół Żywego Różańca w naszej 

parafii. Zapisy i informacje po mszach świętych w zakrystii oraz w kancelarii. 

8. W październiku odeszli z naszej wspólnoty parafialnej do Domu Ojca: śp. Wojciech 

Karpiński, Jerzy Ostaszewski, Genowefa Fabisiak, Barbara Jasińska, Aniela 

Granuszewska. Wieczny odpoczynek… 

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i gazetki parafialnej. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTYMI   BĄDŹCIE !       

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

 
Nr 8                                                                    30 października 2022 r. 

 

C Y T A T  z niedzielnej Ewangelii  Łk 19,10  (polski, łacina, angielski) 

„Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło». 

„Venit enim Filius hominis quaerere, et salvum facere quod perierat". 

 "For the Son of Man came to seek and to save the lost.” 
 

P A T R O N I 

1.11 - Uroczystość Wszystkich Świętych, pomaga oddać cześć wszystkim, którzy są w  niebie. 
Nie jest "świętem zmarłych", ale przypomina nam powołanie do świętości. 

2.11 - Dzień Zaduszny - wspomina się wszystkich zbawionych, którzy w czyśćcu 
przygotowują się do chwały nieba. 

3.11 - Św. Hubert (655-727) biskup . Opiekun myśliwych,  strażników leśnych, wytwór-ców 
skór i rzeźników. Przyzywa się go przeciw wybuchom złości i ukąszeniom gadów . 

4.11 - Św. Karol Boromeusz (1538 -1584) biskup .W 23 roku życia został kardynałem i 
arcybiskupem Mediolanu. Założył kilka seminariów i wyższą szkołę filozofii i teologii. Zwołał 
13 synodów diecezjalnych i 5 prowincjonalnych ,jako przygotowanie do soboru trydenckiego 
(1545-63). Patron duchowieństwa, katechetów, nauczycieli i chorych na dżumę. 

5.11 – Św. św. Elżbieta i Zachariasz, rodzice św. Jana Chrzciciela. Elżbieta była kuzynką Maryi 
Panny. Poczęła syna w starszym  wieku i w 6 m-cu ciąży przyjęła wizytę NMP. Podczas 
spotkania mały Jan poruszył się z radości w jej łonie. Zachariasz pozostawał niemy, ponieważ 
nie uwierzył zapowiedzi przedstawionej przez archanioła. Przemówił dopiero po nadaniu 
imienia dziecku. Elżbieta jest patronką kobiet bezpłodnych i rodzących. Zachariasz jest 
przyzywany przeciwko niemocie. 



KALENDARIUM 

31.10.1616 do grona zbawionych wszedł kapucyn don Matteo d'Agnone, jeden z najpotęż-
niejszych egzorcystów w dziejach Kościoła. Egzorcyzmował ponad 650 razy a za jego przyczyną 
miały miejsce niesamowite cuda .Słynął z osobistej świętości życia i był określany jako 
„człowiek z Nieba” .Od jego śmierci upłynęło  ponad 400 lat, ale jego świętość 
odstrasza demony do dzisiaj .W filmie „Matteo” w reż. Michała Kondrata możemy 
obejrzeć, jak u jego grobu w Serracapriola dochodzi do  uwolnień od dręczeń demonicznych  
oraz uzdrowień . 

31.10 -  Halloween -w ostatnich latach bardzo wzrosła liczba osób, które oddają się praktykom 
ezoterycznym, a także okultyzmowi i satanizmowi. Wyrządza to wielkie szkody duchowe, 
moralne, psychiczne oraz społeczne.  Obchodzenie Halloween jest formą oddawania czci 
szatanowi, co potwierdzają przez opętane osoby same demony  wykrzykując, że dzień  śmierci 
don Matteo d'Agnone bardzo psuje ich święto. 

 

Różańce: Wieczysty/Nieustający i Żywy. 

W 1620 r. dominikanin Tymoteusz Ricci wprowadził zwyczaj odmawiania Różańca 
Wieczystego. Rozdał ludziom 8760 karteczek z tajemnicami różańcowymi, tak by Różaniec był 
odmawiany w każdej godzinie roku.  Włączenie się w krąg Nieustającego Różańca jest wielką 
pomocą w życiu, gdyż przychodzi ona ze strony wszystkich, którzy w świecie podjęli tę 
modlitwę. Należący do Wspólnoty modlą się przede wszystkim: o nawrócenie grzeszników, 
pomoc konającym i duszom czyśćcowym. 

Inspirując się Wieczystym Różańcem Paulina Jaricot (w XIX wieku) wymyśliła tak zwany Żywy 
Różaniec, przede wszystkim dla osób pracujących. Polega on na tworzeniu grup – 
róż różańcowych – w której każdego dnia każda osoba odmawia jedną dziesiątkę Różańca i w 
ten sposób cała grupa odmawia każdego dnia cały Różaniec.  

 

Oni żyją.   

Słynny włoski dziennikarz i pisarz Vittorio Messori niedawno rzetelnie zbadał i opisał 
niesamowite wydarzenie. Pewien zamożny mieszkaniec Turynu ciężko zachorował i 
potrzebował stałej fachowej opieki więc zadzwonił więc do klasztoru sióstr zakonnych z 
prośbą o pomoc. Odtąd każdego wieczoru do domu chorego przychodziła siostra zakonna, 
która troskliwie pełniła przy nim pielęgniarską posługę. Po kilku miesiącach chory wyzdrowiał 
i udał się  z żoną do klasztoru, aby podziękować siostrze, która się nim opiekowała. Okazało 
się, że siostra ta zmarła wiele lat wcześniej. Ponieważ małżonkom trudno było w to uwierzyć, 
siostry zaprowadziły ich na cmentarz, gdzie widząc zdjęcie zmarłej na nagrobku, przekonali 
się, że to była dokładnie ta sama siostra, której przyszli podziękować. Małżonkowie pojednali 
się z Bogiem w sakramencie pokuty oraz zaczęli gorliwie się modlić i uczestniczyć w 
Eucharystii. 

 

 



UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
„Co do Najświętszej Ofiary, Mszy Świętej, to nie potrafimy wyrazić, jakie przynosi zmarłym 
orzeźwienie w miejsce oczyszczających płomieni”. (św. Augustyn) 

„Więcej dusz zmarłych z czyśćca niż dusz żyjących przychodzi tu na tę górę, by uczestniczyć w 
moich Mszach świętych i stara się o moje modlitwy” (św. Ojciec Pio) 

Listopad to dobry czas, aby na nowo pomyśleć o (swoim) życiu. Człowiek ma jedno życie, 
wieczność to nie jest życie po życiu, ale ciąg dalszy naszego życia. Każdego ranka ktoś budzi 
się na nowo, nie wiedząc, że to ostatni dzień jego życia. Czasami aż trudno uwierzyć, że tak 
może wyglądać przejście na drugą stronę ,w biegu, w drodze... 

Kościół przypomina, że są święci w niebie, którzy nas wspierają swoją modlitwą, ąle są też 
zmarli, którzy czekają na pomoc, bo sami nic dla siebie nie mogą uczynić. 

W wieczności żyją te same osoby, które żyły pośród nas, zanim bieg ich ziemskiego życia 
dobiegł kresu. Śmierć jedynie ogołaca człowieka z materialnego ciała – to, co powstało z 
prochu, w proch się obraca. Zmarli nas nadal kochają, potrzebują nas i chcą być przez nas 
kochani. Tak bardzo potrzebują naszej hojności w przebaczaniu, w życzliwej pamięci o nich, w 
dobrym słowie, hojności w modlitwie. Oni nie przyjdą nas prosić o pomoc, musimy sami 
wsłuchać się w ich wołanie o miłosierdzie 

Pan Bóg pozwala żyjącym nieść pomoc duszom czyścowym. Im większa i żarliwsza miłość 
błagającego o miłosierdzie dla zmarłych tym skuteczniejsze jest jego wstawiennictwo przed 
Bogiem. „Czerp ile chcesz na korzyść dusz cierpiących w czyśćcu”-rzekł Pan Jezus do siostry 
Leonii 

Niech to będzie zaproszenie skierowane do każdego z nas, aby z ufną miłością prosić naszego 
Pana i Boga, aby obmył serca cierpiących w czyśćcu, i wprowadził ich w bramy nieba. 

„Nie zważaj na ich grzechy Panie, ale wejrzyj na Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Twojego 
jedynego Syna. Wejrzyj na ofiarę całego Kościoła, na zasługi Twoich świętych w Niebie (…).I 
daj im wieczny odpoczynek, i niech światłość wiekuista im zaświeci i niech w jej blasku ujrzą 
Twoje Najświętsze Oblicze. 

Więcej na: 

www.wspomozycielki.pl 

www.apdcwspomozycielki.pl 

(Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych. Zgromadzenie bezhabitowe, powstało w 1889r. Założone przez 
bł. Honorata Koźmińskiego i matkę Wandę Olędzką. Jego głównym celem jest niesienie pomocy duszom 
czyśćcowym. Ratują dusze zmarłych ofiarując Panu Bogu w ich intencji całe swoje życie: śluby zakonne, 
modlitwy, prace apostolskie, publikacje, trudy i radości życia, uczynki miłosierdzia, wyrzeczenia, ofiary i 
odpusty.) 

Kościół przypomina o możliwości uzyskania odpustu zupełnego w dniu Wszystkich Świętych i 
w oktawie tego święta, czyli w ciągu kolejnych 8-miu dni, pod zwykłymi warunkami (stan łaski 
uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak 
przywiązania do grzechu) i za pobożne nawiedzenie cmentarza. Odpust ten można 
ofiarować tylko za zmarłych. 
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