
I NIEDZIELA ADWENTU, 27 listopada 2022r. 

1. Dzisiaj przeżywamy I Niedzielę Adwentu. Rycerze rozprowadzają kalendarze na 2023 

rok. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na fundusz ministrantów. Koszt 

kalendarza to 10 zł. Dzisiaj również rozpoczynamy nasze Rekolekcje Adwentowe, 

które przeżywamy jako renowacje Misji Świętych z poprzedniego roku. Program 

rekolekcji: 

• Niedziela – nauki rekolekcyjne na każdej Mszy Świętej, 

• Poniedziałek, wtorek i środa – Msze Święte z naukami o 7, 18 i 19.30. 

Dodatkowo we wtorek Msza Święta dla chorych o 10.00.  

• Spowiedź we wtorek i środę podczas Mszy Świętych. 

2. W tym tygodniu: 

• Środa – święto św. Andrzeja Apostoła. 

• I Czwartek – modlitwa o powołania po mszy wieczornej, adorację poprowadzi 

Grupa Intronizacyjna. 

• I Piątek – spowiedź podczas mszy o 7 i od 17 do 21. Rano wizyty u chorych. 

• I Sobota – spotkanie dla ministrantów o 9.00, dla Bielanek o 9.30, Konferencja 

przed Chrztem o 16.00, Różaniec wynagradzający o 17.00. 

3. W przyszłą niedzielę adoracja po sumie o 12.30. Przed kościołem będziemy zbierali 

ofiary do puszki na Pomoc Kościołowi na Wschodzie. 

4. Zachęcamy wszystkich do udziału w Roratach odprawianych codziennie od 

poniedziałku do soboty o 7.00. Przychodzimy z lampionami lub opatrzonymi 

świecami. We wtorki i czwartki szczególnie zapraszamy dzieci na małą niespodziankę. 

5. Opłatki na stół wigilijny będzie rozprowadzał p. Organista przy wyjściu z kościoła. 

Ofiary złożone przy tej okazji są dodatkowym wynagrodzeniem za jego posługę. 

6. Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy będą rozprowadzane w przyszłą niedzielę. 

7. Zachęcamy do lektury Listu Pasterskiego naszego Biskupa Romualda Kamińskiego. 

Ordynariusz Warszawsko-Praski przypomina nam, że „Wraz z pierwszą niedzielą 

Adwentu wchodzimy w nowy rok duszpasterski, który przeżywać będziemy pod 

hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy” i zachęca: „Proszę Was – raz jeszcze – o 

dobre zagospodarowanie czasu Adwentu. Potrzebujemy wszyscy przede wszystkim 

odnowienia ducha. Potrzebujemy powrotu do życia modlitwą i czerpania swoich sił z 

bliskości z Bogiem. Pamiętajcie o Kościele i Ojczyźnie. Błagajmy Boga o pokój na 

świecie i o odnowę moralną. Szczególnej trosce powierzam wszystkie Rodziny naszej 

diecezji. Z serca Wam błogosławię.” 

8. 11 grudnia organizujemy wyjazd do Seminarium Duchownego na sztukę teatralną 

przygotowaną przez naszych kleryków. Zapisy i informacje w zakrystii lub kancelarii 

do następnej niedzieli. 

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i gazetki parafialnej. 

10. W listopadzie odeszli z naszej parafii do Domu Ojca: śp. Jakub Prus, Krystyna 

Dulczewska, Sabina Dutkiewicz. Wieczny odpoczynek. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTYMI   BĄDŹCIE !       

 
Tygodnik Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim 
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CYTAT  z niedzielnej Ewangelii św. Mateusza 24,44 (polski, łacina, angielski) 

„Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie.” 

„Ideo et vos estote parati, quia, qua nescitis hora, Filius hominis venturus est.” 

Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not 
expect. 

 

PRZYPROWADZIŁ PIOTRA DO JEZUSA 

30 listopada wspominamy świętego  Andrzeja Apostoła ( 5- 30.11.65 -70), który mieszkał w 

Kafarnaum. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela, ale poszedł za Jezusem, gdy On 

przyjmował chrzest.  Andrzej przyprowadził do Jezusa swojego starszego brata Szymona 

(Piotra) . Wraz z Filipem Apostołem Andrzej przypro-wadzał do Chrystusa pogan, którzy 

chcieli Go zobaczyć. Według apokryfów z II-IV wieku, Apostoł został przez namiestnika 

rzymskiego skazany na ukrzyżowa-nie i z radością przyjął ten rodzaj śmierci, który go 

upodobniał do Pana Jezusa. Męczeństwo św. Andrzeja odbyło się publicznie wobec 12 000 

ludzi, którzy żądali jego  uwolnienia. Św. Andrzej wołał: "Panie, Jezu Chryste, nie dozwól, 

żeby mię zdjęto z krzyża, zanim nie oddam Ci mojej duszy". Kiedy to mówił olśniewająca 

jasność go otoczyła na około pół godziny, tak iż na Apostoła nie można było patrzeć. Kiedy 

jasność ustała, święty Andrzej już nie żył. Według ustnego podania krzyż miał postać litery 

X, dlatego krzyż w tej postaci zwykło się nazywać "krzyżem św. Andrzeja". (ILG)  



Św. Marek Ewangelista opisał, jak Andrzej wraz z Piotrem, Jakubem i Janem zadawał 

Jezusowi szczegółowe pytania dotyczące końca świata. 

Dziś sobie możemy zadać  pytanie, czy przyprowadziliśmy kogoś do Jezusa? Czy patrząc na 

nasze postępowanie ktoś zechciał być uczniem Jezusa? Czy zamie-rzamy przeżyć tak 

adwent, aby być przygotowanym na godzinę przyjścia Syna Człowieczego? 

 

K A L E N D A R I U M 

 

1520.11.28 - Portugalski odkrywca Ferdynand Magellan wpływa na wody Oceanu 

Spokojnego przez cieśninę nazwaną później jego imieniem. 

1561.11.28- Układ w Wilnie: wielki mistrz zakonu kawalerów mieczowych Gothard Kettler 

składa hołd lenny Zygmuntowi Augustowi 

1627.11.28 -Flota polska pod dowództwem adm. A. Dickmanna zwycięża okręty szwedzkie 

w bitwie pod Oliwą.To najsłynniejszy triumf floty polskiej w dziejach. 

1705.11.28 -Przedstawiciele króla Szwecji Karola XII i króla Polski Stanisława Leszczyńskiego 

zawierają traktat pokojowy i sojusz czyniący z Rzeczypospolitej państwo wasalne. 

1808.11.30 -Pod Somosierrą polscy szwoleżerowie pod dowództwem Jana Hipolita 

Kozietulskiego brawurową szarżą  zdobyli hiszpańskie umocnienia, co otworzyło wojskom 

napoleońskim drogę do Madrytu. 

1815.11.27 -Car Aleksander I nadaje konstytucję Królestwu Polskiemu. 

1830.11.28 -Młodzi słuchacze warszawskiej Szkoły Podchorążych Piechoty pod wodzą por. 

Piotra Wysockiego oraz cywilni spiskowcy rozpoczęli Powstanie Listopadowe. Jeden z 

największych zrywów niepodległościowych w okresie zaborów. S. Wyspiański napisał 

„Pokoleniom ostawię czyny, po ojcach wielkich – wielkie wskrzeszę syny –kiedyś – będziecie 

wolni.” 

1942.11.28- Niemcy zaczynają akcję wysiedlania Polaków z Zamojszczyzny 

1943.11.28 -W Teheranie rozpoczęła się konferencja przywódców państw koalicji 

antyhitlerowskiej. Wielka Trójka: udział Winston Churchill, Franklin Delano Roosvelt i Józef 

Stalin zadecydowała m.in. o otwarciu drugiego frontu w Normandii, ustaliła przebieg 

granicy polsko-sowieckiej (wg tzw. linii Curzona) i podział Niemiec na strefy okupacyjne. 

Postanowienia teherańskie de facto pozostawiały Europę Wschodnią w strefie wpływów 

ZSRR. 

1970.11.29- w  Polsce zostaje wprowadzony  ryt Mszy św. w języku polskim. 

1975.11.29 -USA-Bill Gates i Paul Allen założyli firmę Microsoft. 



Adwent 
 
 

Adwent – od łac. adwentus - oznacza przyjście. To szczególny czas poprzedzający Święta 
Bożego Narodzenia, który obejmuje 4 tygodnie przed 25 grudnia. Dniem, który ten okres 
rozpoczyna jest zawsze niedziela (dlatego każdego roku czas ten jest inny: od 23 do 26 dni). 
Pierwsza niedziela adwentu jest równocześnie początkiem nowego roku liturgicznego. 
 
Geneza adwentu sięga IV – V wieku. Z początku miał on charakter bardzo ascetyczny bądź 
bardzo radosny, w zależności od czasu i miejsca. Dopiero papież Grzegorz Wielki (V w.) 
ujednolicił zalecenia liturgiczne dotyczące adwentu. 
 
Obecnie jest on czasem podwójnego oczekiwania. Po pierwsze: na pamiątkę Bożego 
Narodzenia – pierwszego przyjścia Jezusa na Ziemię; po drugie jest to czas uświadomienia 
sobie, że oczekujemy powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na końcu czasów. 
 
Adwent ma być modlitewnym i radosnym czasem oczekiwania, ale tej radości ma towarzyszyć 
pewna asceza i swoista pogłębiona refleksja (stąd fioletowy kolor szat liturgicznych), które w 
trzecią niedzielę można zastąpić różowymi. 
 
Kościół zachęca w tym czasie do udziału w rekolekcjach, do przystępowania do sakramentu 
pokuty i pojednania, do udziału w mszach ku czci Matki Bożej, tzw. Roratach. Są to 
nabożeństwa odprawiane o świcie, przynosimy na nie lampiony, bądź świece zwane roratkami 
– symbol oczekiwanego światła Chrystusa. 
 
Prócz lampionów i świec, innym symbolem związanym z adwentem jest wieniec adwentowy 
z czterema świecami, które zapala się kolejno w każdą niedzielę jako symbol czuwania i 
gotowości na coraz bliższe przyjście Chrystusa. W wigilię Bożego Narodzenia wszystkie palące 
się świece stanowią symbol przyjścia Chrystusa jako Prawdziwej Światłości wyczekiwanej z 
radością i miłością przez Lud Boży. 
 
Z adwentem związane są też zwyczaje, niektórzy przygotowują sobie postanowienia 
adwentowe, które mają zamiar wypełniać przez cały grudzień aż do Świąt. Do 
najpopularniejszych należą: ograniczenie korzystania z telefonu i internetu, rezygnowanie z 
drobnych przyjemności np. słodyczy, unikanie używek, zadbanie o lepsze relacje z rodziną. 
Mamy też zwyczaje świeckie: pieczenie pierniczków czy wykonywanie ozdób na choinkę. Z 
roku na rok postępuje coraz większa komercjalizacja Świąt Bożego Narodzenia. Już od połowy 
listopada reklamy wzywają nas do dbania o jeden wymiar przygotowania do Świąt: 
materialny. Pamiętajmy o właściwym wymiarze Świąt Bożego Narodzenia. Nie zapominajmy 
o duchowym przygotowaniu. 
 


