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1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu po mszy o 12.30. 

Spotkanie Rady Parafialnej o 19 w świetlicy. 

2. W tym tygodniu: 

Środa – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 

Czwartek – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. 

Piątek – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa. W tym dniu przypada 104 rocznica 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Msze Święte o 7, 9 (za Ojczyznę) i 18. Z racji święta 

narodowego można skorzystać z dyspensy od postu udzielonej przez Biskupa Diecezji. 

Sobota – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika. 

3. W przyszłą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. Koło Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnych Ruchowo z Nowego Dworu Mazowieckiego przeprowadzi zbiórkę do 

puszek przed kościołem na rzecz swoich podopiecznych. Będzie również zbiórka do puszek z 

okazji dnia solidarności z Kościołem prześladowanym. Po mszy wieczornej adoracja 

Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Parafialny Zespół Muzyczny „NaNowo”. 

4. Spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci komunijnych we wtorek o 19.00. 

5. 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. Wyjazd 19 listopada o godz. 

6.00 sprzed kościoła. 

6. W listopadzie zostaną zainstalowane 3 pary nowych drzwi w naszym kościele: w zakrystii 

głównej i ministranckiej. Zegar stojący dotychczas w prezbiterium został wzięty do naprawy. 

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i gazetki parafialnej. 
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C Y T A T z niedzielnej Ewangelii Łk 20,38b (polski, łacina)  

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”  

Deus autem non est mortuorum, sed vivorum: omnes enim vivunt ei.  

P A T R O N I  

10.11. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła (ok.390-400 -10.11.461). Żył w 
okresie licznych sporów teologicznych i zamieszania pośród hierarchii kościelnej. Musiał 
zwalczać liczne herezje oraz tendencje odśrodkowe. Leon I rozwinął naukę o dwóch 
naturach w Chrystusie. Sobór Chalcedoński przyjął wiarę w jednego Chrystusa w dwóch 
naturach, obu niezmiennych i nieprzemieszczalnych, ale także nierozdwojonych i 
nierozdzielnych, tworzących jedną Osobę. Powiązał liturgię z codziennym życiem 
chrześcijańskim; np. praktykę postu z miłosierdziem i jałmużną. Nauczał, że liturgia 
chrześcijańska nie jest wspomnieniem wydarzeń minionych, lecz uobecnieniem 
niewidzialnej rzeczywistości.  

ONI ŻYJĄ. . „ „W klasztorze dominikańskim, w Zamora w Hiszpanii, pokazał się jednemu z 
Ojców Dominikanów przyjaciel jego, zakonnik św. Franciszka, cały ogniem gorejący, mówiąc 
mu: „że jest zbawiony z miłosierdzia Bożego, lecz cierpi wiele w czyśćcu za mnóstwo 
drobnych uchybień, za które nie żałował za życia. Nic na świecie, dodał, nie może ci dać 
pojęcia tej strasznej męki!” I wtedy położył na stole rękę i natychmiast głęboki znak został 
wypalony jakby od żelaza rozpalonego. Stół ten zachowano na pamiątkę i dotąd go 
pokazują”. (A.Sarwa. O czyśćcu i duszach…,) „Sposobem najpotężniejszym do uwolnienia 
dusz z czyśćca jest Msza święta. Gdy ją ofiarujemy za te biedne dusze, to już nie grzesznik 
prosi za grzesznikiem, ale Bóg równy Ojcu swojemu, który nic nie odmówi Synowi .Musimy 
bowiem pamiętać, że Msza święta to nie jest zwykła modlitwa. To ofiara Ciała i Krwi 
Chrystusa ponawiana za każdym razem na ołtarzu. To cierpienia, trudy, męka Jezusa 
ofiarowana we wskazanej na początku Mszy intencji. Czy Bóg może odmówić takiej 
prośbie?” Jan Maria Vianney.  



KALENDARIUM  

1917.11.6/7 - w 1917 roku wybuchła rewolucja w Rosji. Rządy przejęli bolszewicy kierowani 
przez Włodzimierza Lenina .„…[Rosja] rozszerzy swoje błędy nauki na świecie, wywołując 
wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni a Ojciec Święty będzie miał wiele do 
cierpienia, różne narody zginą” (Słowa Matki Bożej w Fatimie 13 lipca 1917). . . . .  

1799.11.9 -Francja -Napoleon Bonaparte w zamachu stanu przejął władzę. Niemiecki 
historyk cytuje wodza „Wojsko tworzy się po to, żeby można było zabić żołnierzy” i pisze: 
”Ziemia, po której Napoleon przeszedł, stawała się czerwona od krwi (…) Ostrożnie szacując, 
ma on na sumieniu trzy miliony zabitych. W czasie swego panowania wygubił równo milion 
żołnierzy francuskich i około 2 milionów żołnierzy przeciwnika (…) Ilu rannych i kalek ma na 
swoim koncie, można tylko spekulować. Pięć. milionów? Sześć? .F.Fabian. Największe. 
kłamstwa. w. historii. . Polskie legiony walczące u boku wojsk francuskich straciły do chwili 
powstania Księstwa Warszawskiego 10 tysięcy żołnierzy. Do Europy powróciło tylko około 
350 z 5 tysięcy Polaków wysłanych do tłumienia powstania murzyńskiego na Haiti.  

1918.11.11 –w Compiegne podpisano zawieszenie broni, kończące I wojną światową, w której 
po dwóch przeciwnych stronach stanęli nasi zaborcy – Niemcy i Rosja, a Austro-Węgry traciły 
swą siłę. Konflikt zbrojny z lat 1914–1918 toczący się w Europie, Azji i Afryce określano 
samobójstwem Europy. Straciło życie prawie 10 mln żołnierzy a ok. 20 mln odniosło rany. 
Zginęło 500 tys. Polaków jako żołnierzy różnych armii zaborczych. Pośrednim skutkiem wojny 
było ludobójstwo prawie 1 mln Ormian przez Turków w latach 1915–17. Prof. M. Gilbert w 
dziele” Pierwsza wojna światowa” pisze: „W latach 1914–1918 toczyły się dwie różne wojny. 
Pierwsza to walka zbrojna żołnierzy, marynarzy, lotników i ludności cywilnej w krajach 
okupowanych; czas masowych cierpień, zwłaszcza w okopach. Drugą toczyły gabinety 
wojenne, władcy, propagandyści i ideolodzy pełni politycznych i terytorialnych ambicji; 
wyznaczali oni przyszłość imperiów, państw i narodów w nie mniejszym stopniu niż ludzie 
walczący na frontach”  

1918.11.11- Rzeczpospolita – odzyskanie niepodległości po 123 lat oporu i licznych powstań 
oraz wielu bitew przeciwko zaborcom. Ustalanie granic trwało do 1923 r. 

 

 

BŁ. STEFAN WYSZYŃSKI – JAKI PATRIOTYZM POTRZEBNY JEST DZISIAJ? 

Jeślibyście pytali, jaki rodzaj miłości potrzebny jest dzisiaj, to bym powiedział: Nie tyle 

potrzeba nam dziś bohaterskich śmierci z miłości, ile bohaterskiej pracy z miłości ku naszej 

Ojczyźnie. My jesteśmy znani z tego, że musimy się poświęcać i życie oddawać. Polacy umieją 

wspaniale umierać, ale, Najmilsi, potrzeba, aby Polacy umieli wspaniale pracować. Umiera 

się raz i człowiek szybko okrywa się sławą, ale żyje się w trudzie, w męce, bólu i cierpieniu, 

długie lata, i to jest większe bohaterstwo! Takiego właśnie bohaterstwa potrzeba czasom 

dzisiejszym, czasom tak pełnym niepokoju, prawdziwie - burzy na morzu. Naród nasz musi się 

zdobyć na bohaterstwo i miłość pracy, ku dobru Ojczyzny. 

 



Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

Liturgia 

 

Zapowiedzianego w Starym Testamencie dzieła odkupienia ludzi, dokonał Chrystus Pan, przez 

Misterium swojej Męki, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia. Umierając zniweczył naszą 

śmierć, a zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego Kościół głosi i celebruje to 

Misterium Paschalne, przez które dokonało się dzieło naszego zbawienia. 

Celebracja liturgii chrześcijańskiej, Mszy świętej oznacza obchody i przeżywanie tajemnicy 

życia chrześcijańskiego. Liturgia to dialog z Bogiem. To wszystko co dzieje się na Mszy świętej, 

wszystkie czynności, słowa, znaki. Wszystko to co mówimy do Boga i co Bóg mówi do nas. 

We Mszy świętej w obecnych czasach może uczestniczyć każdy. Nie zawsze tak było. W 

początkach Kościoła, tak jak i teraz wejście do Ludu Bożego odbywało się poprzez chrzest, ale 

był on poprzedzony długim przygotowaniem, poznawaniem wiary i potwierdzeniem tego w 

życiu. Zwierzchnik Kościoła badał, czy dana osoba dojrzała do sakramentu i uczestnictwa w 

pełni liturgii. 

Dziś do Kościoła włącza się małe dzieci, na mocy wiary rodziców, którzy mają dzieciom wiarę 

przekazywać i wychowywać je w tej chrześcijańskiej wiedzy i wierze. Kościół wychodzi 

naprzeciw tym potrzebom pierwsza część Mszy świętej – Liturgia Słowa, to czytania 

przedstawiające ważne wydarzenia ze Starego i Nowego Testamentu. Po nich następuje 

homilia, przybliżanie czytanych treści i odnoszenie ich do codziennego życia. 

Druga część Mszy świętej to Liturgia Eucharystyczna, sakramentalna. Pan Bóg działa 

wszędzie, ale w sakramentach w sposób szczególny. Sakramenty są to pewne gesty Koscioła 

ziemskiego, które mają swój odpowiednik w Niebie „cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie 

związane w niebie”. Głównym sakramentem mszy świętej jest przeistoczenie chleba i wina w 

Ciało i Krew Chrystusa i przystępowanie do Stołu Pańskiego, komunia święta. Inne sakramenty 

to: chrzest, bierzmowanie, sakrament pokuty, sakrament kapłaństwa, małżeństwa i chorych. 

Uczestnicząc w życiu Kościoła cały czas dojrzewamy i jesteśmy powołani do tego by swoją 

wiedzę i wiarę chrześcijańską i uczestnictwo w niej rozwijać. Przeżywać je świadomie i 

owocnie. Odpowiadać Bogu na Jego zaproszenie, wezwanie. Ponieważ aby łaska Boża działała 

potrzebne jest zaangażowanie, nasza wola i współpraca z nią. 


