
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 13 LISTOPADA 2022R. 

 

1. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. Koło Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnych Ruchowo z Nowego Dworu Mazowieckiego przeprowadza 

zbiórkę do puszek przed kościołem na rzecz swoich podopiecznych. Dodatkowo 

zbieramy ofiary do puszki z okazji dnia solidarności z Kościołem prześladowanym. Po 

mszy wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Parafialny 

Zespół Muzyczny „NaNowo”. 

2. W tym tygodniu: 

Środa – wspomnienie NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, 

Czwartek – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, 

Piątek – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, podczas 

wieczornej adoracji będzie nam towarzyszyła modlitwą i śpiewem grupa adoracyjna 

od 18 do 19. 

Sobota – spotkanie dla ministrantów o 9.00. 

3. W przyszłą obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Taca 

będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne naszej diecezji. 

4. Zapraszamy do wspólnego obejrzenia filmu o bł. Kardynale Stefanie Wyszyńskim w 

kinie Wisła w Warszawie 21 listopada o 20.00. Koszt 40zł. Zapisy do przyszłej 

niedzieli. 

5. Kandydatów do Bierzmowania z II roku przygotowań zapraszamy w sobotę na 

spowiedź o 10.00 i spotkanie o 18.30. 

6. Zostało włączone ogrzewanie kościoła. Prosimy więc o zamykanie drzwi. 

7. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, gdzie można nabyć m.in. znane 

powieści o św. Piotrze i św. Pawle pt. „Szata” i „Wielki Rybak”. 

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i gazetki parafialnej. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTYMI   BĄDŹCIE !       

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

 
Nr 10                                                                    13 listopada 2022 r. 

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

Łk 21,19.  „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.” 

“By your endurance you will gain your lives.” 

„In patientia vestra possidebitis animas vestras.” 

 

P A T R O N I   

15.11- Św. Alberta Wielkiego (1206-15.11.1280)  doktora Koś-cioła .Dominikanin, wybitny 

teolog i filozof scholastyczny. Gruntownie poznał inne dziedziny wiedzy i np. jako pierwszy 

naukowiec wyodrębnił arsen (1250).  Gorący czciciel Maryi dowodził, że między wiarą a nauką 

nie ma sprzeczności. 

16.11- Święto Matki Bożej Ostrobramskiej wiąże się  z Obrazem w Wilnie. Po rozbiorach 

Polski odbywały się tam manifestacje religijne i patriotyczne,  zwłaszcza podczas powstania 

stycznio-wego (1863) .Pannę Świętą „co w Ostrej świeci bramie” żegnał A. Mickiewicz przed 

wyjazdem na wygnanie . W 1927r. cudowny obraz otrzymał nazwę Ikony Matki Bożej 

Miłosierdzia. W 1935 r. tam po raz pierwszy został publicznie uczczony wizerunek Jezusa 

Miłosiernego. Na mszy św. kazanie wygłosił bł. ks. Sopoćko w obecności św. Faustyny, która 

tam miała wizję triumfu obrazu Miłosierdzia Bożego. 



18.11- Bł. Karoliny Kózkówny (2.08.1898-18.11.1914) dziewicy. Jej chłopska rodzina była 

bardzo  pobożna. Mając 16 lat zginęła śmiercią męczeńską, kiedy rosyjski żołnierz wywlókł ją 

z domu, żeby zgwałcić w pobliskim lesie. Raniona wielokrotnie szablą, stawiała zacięty opór i 

zbrodnicza próba się nie powiodła. Patronka m.in. wsi, Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży , Ruchu Czystych Serc. Są 2 filmy fab.: „Zerwany Kłos” i „Karolina” 

19.11- Bł. Salomei (  1211-10.11.1268) ,dziewicy. Księżniczka, cór-ka Leszka Białego. Gdy 

miała 4 lata król odesłał ją na dwór króla węgierskiego jako narzeczoną  jego syna. Oboje byli 

pobożni a po ślubie złożyli śluby czystości . Po śmierci męża księżna wróciła do kraju i w 1245 

r. wstąpiła do założonego wraz z franciszkanami pierwszego na ziemiach polskich klasztoru 

Klarysek. 

 

K A L E N D A R I U M 

1655.11.17-Jasna Góra. Szwedzi atakują klasztor paulinów.  

1794.11.16- Król. Polskie- upadek powstania kościuszkowskiego.    

1920.11.15- utworzono Wolne Miasto Gdańsk.               

1924.11.13-Wł.Reymont nagrodzony Noblem za powieść „Chłopi”  

1945.11.14- W Norymberdze rozpoczął się proces przywódców Trzeciej Rzeszy, winnych 

zbrodni przeciwko ludzkości.  

1973.11.19- Polska -Minister Spraw Wewnętrznych powołał Samodzielną Grupę „D”, 

przeznaczoną do walki w Kościołem.  

1989.11.17- Czechosłowacja- początek „aksamitnej rewolucji”   

1990.11.14 – Warszawa- Podpisano traktat polsko-niemiecki potwierdzający granicę na 

Odrze i Nysie Łużyckiej           

2022.11.19- godz. 18.00 -Niepokalanów -Nocne Czuwanie i Akt uznania Chrystusa za Króla 

i Pana w wymiarze indywidualnym . Premiera filmu o ks. Dolindo Ruotolo. Transmisja w 

mediach.  

 



ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. Upamiętnia 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku i powrotu naszego kraju na 
mapę Europy po 123 latach rozbiorów i niewoli austriackiej, pruskiej, i rosyjskiej (1795 – 
1918). 

 Dopiero I pierwsza wojna światowa dała Polsce szansę na wolność. Stało się to w 
wyniku upadku potęg zaborczych i własnych działań Polaków. Odzyskiwanie przez Polskę 
niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada jest datą symboliczną, 
związaną z zawarciem rozejmu w 1918 r., pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. W tym 
roku, w dniach 10 i 11 listopada przybył do Warszawy Józef Piłsudski a naród uświadomił sobie 
w pełni odzyskanie niepodległości. „Nastrój głębokiego wzruszenia ogarnął cały kraj. 
Niepodobna oddać tego upojenia, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął”. „Nie ma 
ich!,'' , „Własne państwo!”, „Chaos? To nic. Będzie dobrze, bo jesteśmy wolni(...) Cztery 
pokolenia na tę chwilę czekały, piąte doczekało.”( Jędrzej Moraczewski). 

 Świętowanie niepodległości miało swoje turbulencje i nie zawsze było możliwe. 
Najpierw trwało ustalanie granic, początkowo święto miało charakter ściśle wojskowy, potem 
uznano go dniem wolnym od pracy, później od nauki szkolnej. Świętem państwowym uznano 
go w 1937 roku. Niestety, wkrótce przyszły straszne lata II wojny światowej. Podczas okupacji 
(1939 – 1945) jawne świętowanie było niemożliwe, obchodzono je konspiracyjnie, 
przypominając o wolności, w ramach małego sabotażu, z narażeniem na represje. Na murach, 
ogrodzeniach, płytach chodnikowych pojawiały się afisze, ulotki i napisy: „Polska żyje!”, 
„Polska zwycięży!” „Polska walczy!”, „Jeszcze Polska nie zginęła!”, a także znak Polski 
Walczącej. Częstokroć przystrajano pomniki w biało czerwone symbole, flagę narodową. 

W prasie konspiracyjnej zamieszczano artykuły, przypominające o niepodległości. 

Także w okresie powojennym, w PRL-u, obchody były nielegalne, organizatorzy i uczestnicy 
byli represjonowani. 

 Święto Niepodległości zostało przywrócone przez Sejm w 1989 roku. Współcześnie 
obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się w Warszawie, na placu 
marszałka J. Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W Warszawie odbywa się 
także centralny Marsz Niepodległości. Zarówno w Warszawie, jak i innych miastach obchodom 
towarzyszą koncerty, wykłady, inscenizacje, parady, biegi, marsze. Nieodzownie związane ze 
świętowaniem są nasze symbole narodowe – flaga, godło i hymn. Tego dnia w wielu miejscach 
powiewają czerwone flagi i rozbrzmiewa „Mazurek Dąbrowskiego”. 

 Choć święto ma charakter państwowy w tym dniu zostanie odprawionych wiele Mszy 
w intencji Ojczyzny. I co bardzo ważne, o czym nie powinniśmy zapominać (także w modlitwie) 
- pamiętajmy o wszystkich poległych, którzy walczyli za naszą wspólną Ojczyznę. Bądźmy 
wdzięczni walczącym za wolność i pamiętajmy, że mamy wobec nich dług wdzięczności. 
Dbajmy o to, byśmy jak najlepiej ten dar wolności wykorzystywali i pamiętajmy, że 
suwerenność nie jest dana raz na zawsze. 


