
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO, 25 grudnia 2022r. 

 

 

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Taca podczas Pasterki 

przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.  

2. W tym tygodniu: 

Poniedziałek, 26 grudnia – święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze Święte 

jak w każdą niedzielę. Taca przeznaczona jest na budowę nowych świątyń w diecezji. 

Podczas każdej mszy świętej odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i błogosławieństwo 

rodzin. 

Wtorek, 28 grudnia – święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Podczas mszy świętych 

obrzęd błogosławieństwa wina. 

Środa, 28 grudnia – święto św. Młodzianków, męczenników. 

Piątek, 30 grudnia – święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. 

Sobota, 31 grudnia – ostatni dzień roku kalendarzowego. Msza Święta dziękczynna za 

2022 rok o 18.00. 

3. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to 

Światowy Dzień Pokoju. 

4. Od 25 grudnia do 1 stycznia trwa Oktawa Narodzenia Pańskiego. Każdy dzień ma rangę 
święta w Kościele i nie znosi piątkowego postu. 

5. We wtorek 27 grudnia rozpoczynamy wizytę duszpasterską zwaną „Kolędą”. Będzie ona 

przebiegała następująco: 

27 grudnia, wtorek Sikorskiego 1 (od początku i od końca) 

28 grudnia, środa Sikorskiego 2 (od początku i od końca) 

29 grudnia, czwartek Sikorskiego 4 (od początku i od końca) 

2 stycznia, poniedziałek Szarych Szeregów 3 (od początku i od końca) 

3 stycznia, wtorek Szarych Szeregów 1 (od początku i od końca) 

4 stycznia, środa Szarych Szeregów 4 (od 19.00), 5 i 6 (od początku) 

5 stycznia, czwartek Szarych Szeregów2 i 8 (od początku) 

7 stycznia, sobota Suchocin (z dwóch stron) i Wólka Górska (od Wiślanej w 

obrębie Wólki Górskiej) 

Kolędujemy w dni powszednie od 17 do 21, w soboty od 10. Ofiary złożone podczas 

Kolędy będą przeznaczone na ołtarze w bocznych kaplicach. 

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i gazetki parafialnej. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTYMI   BĄDŹCIE !       

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

 
Nr 16                                                                    25 grudnia 2022 r. 

 

CYTAT  z niedzielnej Ewangelii św. Jana 1,1 (polski, łacina, angielski) 

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.” 

 „In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum.” 

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 

P A T R O N I     

26.12 -Święty Szczepan, diakon, pierwszy męczennik. W mowie obronnej Szczepan ukazał dzieje Izraela 
z perspektywy chrześcijańskiej, konkludując, że wybrany lud lekceważył wolę Boga; żydzi powinni 
przygotować świat na przyjście Mesjasza a oni Go zamordowali. Publicznie wyznał Chrystusa, za co 
został ukamienowany. Kościół w 2 dniu oktawy Świąt  przypomina, że ofiara ze strony Boga dla 
człowieka pociąga konieczność także ofiary ze strony człowieka dla Boga, chociażby ona wymagała 
nawet krwi męczeństwa. 

27.12 - Święty Jan, Apostoł i Ewangelista. Chrystus nadał Janowi i Jakubowi, jego bratu, drugie imię - 
"Synowie gromu”. Tylko on pozostał do końca wierny Panu Jezusowi, dlatego Chrystus z Krzyża 
powierza mu swoją Matkę, a Jej - Jana jako przybranego syna. Napisał Ewangelię, 3 listy apostolskie i 
Księgę Objawienia. Z Apokalipsy dowiadujemy się, że kierował 7 gminami chrześcijańskimi. Autor 
przekazuje otrzymane objawienie dotyczące losów Kościoła w bliższej i dalszej przyszłości - aż do 
powtórnego przyjścia Chrystusa. Jedyny z Apostołów, który zakończył życie śmiercią naturalną, mając 
prawdopodobnie 100 lat. 

28.12 - Święci Młodziankowie, męczennicy. Dekret śmierci dla niemowląt wydał Herod Wielki, kiedy 
dowiedział się od mędrców, że narodził się Mesjasz, oczekiwany przez naród żydowski. W obawie, by 
Jezus nie odebrał jemu i jego potomkom panowania, chciał w podstępny sposób pozbyć się Pana Jezusa. 
Święci Młodziankowie są uważani za patronów chórów kościelnych.                                       

 



K A L E N D A R I U M  

1587.12.27 – Kraków - Zygmunt III Waza Z Bożej łaski wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, 

żmudzki, inflancki, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów został koronowany w 

Krakowie na króla Polski. Był tercjarzem jezuitów a dzień zaczynał od wysłuchania 2 mszy świętych. Do 

końca życia pamiętał o codziennym odmawianiu brewiarza i godzinek. Za jego panowania 

Rzeczpospolita osiągnęła swój największy obszar. 

1655.12.26 – Jasna Góra -Szwedzi, po 40 dniach, zakończyli nieudane oblężenie. Obrona klasztoru stała 

się ważnym symbolem polskiego, skutecznego oporu . 

1918.12.27 - Poznań, po płomiennym wystąpieniu Ignacego Jana Paderewskiego, manifestacje polskie 

i niemieckie stają się regularnymi walkami i są początkiem Powstania Wielkopolskiego. Armia 

powstańcza zgromadziła w krótkim czasie 100 tysięcy ochotników. Dzięki ich wysiłkowi i polskiej 

dyplomacji w Wersalu, Wielkopolska znalazła się w granicach II Rzeczpospolitej. 

1922.12.30- powstał Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. ZSRR przetrwał do grudnia 1991r. 

1932.12.31- Uniwersytet Poznański -polscy matematycy: Jerzy Różycki, Marian Rejewski i Henryk 

Zygalski , złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigmy. 

1944.12.31 -Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego został przekształcony w Rząd Tymczasowy 

Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód, że Stalin prowadził w Polsce politykę faktów dokonanych i 

zainstalował w Warszawie posłuszne władze. 

1992.12.31/1993.01.01 - Czechosłowacja przestała istnieć, a jej majątek został podzielony pomiędzy 

Czechy i Słowację w stosunku 2:1. 

 

NARODZIŁ SIĘ NAM ZBAWICIEL 
Przeżywamy uroczystość – pamiątkę Narodzenia Pańskiego. Jeszcze raz świętujemy przyjście tego, 
którego, zapowiadanego w Starym Testamencie, oczekiwano wiele setek lat. I my, przeżywając Adwent, 
oczekiwaliśmy duchowo tego przyjścia Pańskiego, które przecież już się dokonało (ale też i dokonuje 
codziennie), Małego Dzieciątka. 
Nikt chyba Jego przyjścia na świat tak sobie nie wyobrażał. Choć byli i ci, którzy go w tym małym 
dzieciątku od razu rozpoznali. Urodzony w stajence, witany przez pasterzy. Wielka radość Maryi i Józefa. 
Od wieków są z Nim związane wielkie plany, oczekiwania. Zbawiciel. Będzie panował, a Jego panowaniu 
nie będzie końca. Przy Jego narodzinach aniołowie zwiastowali Ziemi pokój. To było 2022 lata temu. 
Narodziny Syna Bożego. Cieszmy się z Jego przyjścia na Ziemię. 
 

Boże Narodzenie 
(Rozmyślania) 

Tajemnica dzisiejszej nocy przekracza siłę najtęższej wyobraźni. Możemy ją wyrazić odpowiednio tymi 
paru słowami, które przekazuje nam Ewangelia. A jeśli można coś z niej pojąć, to tylko na klęczkach, w 
pokornej adoracji. Tej przenajświętszej nocy Najświętsza Panna porodziła, zapewne w zachwycie ducha, 
swojego Boskiego Syna. Jej serce ogarnęło głębokie macierzyńskie wzruszenie, gdy oczom jej ukazało 
się płaczące Dzieciątko. I oto na ubitej ziemi, w pasterskiej zagrodzie, widzimy błogosławioną między 
niewiastami, klęczącą przy żłóbku. Oto pierwsza adoratorka Wcielonego Syna Bożego. Oczy jej utkwione 
w przemiłą postać Dzięcięcia. 
Z serca jej płyną falą jak rzeka, akty adoracji, czci, chwały i płomiennej miłości. W jej oczach pokazują się 
łzy miłości i radości. Usta jej drżą, szepcząc jakieś słowa. W najdelikatniejszych wyrazach pozdrawia wraz 



ze świętym Józefem Boskie Dzieciątko, ofiarując mu swoje usługi i poświęcając wszystkie swoje siły, całą 
siebie. 
Przybierzmy tę samą co Maryja postawę wobec Dzieciątka Jezus, choćbyśmy nie umieli inaczej się 
modlić, już to samo będzie najwznioślejszą modlitwą. Przed żłóbkiem można tylko klęczeć, adorować i 
miłować. Może w naszych modlitwach i rozważaniach za wiele wysilamy się na myślenie, a za mało 
adorujemy, uwielbiamy i wyrażamy miłość. Dzisiaj narodziła się Miłość; jedynie godną na to 
odpowiedzią z naszej strony może być tylko miłość. 
       „Chleb powszedni, rozmyślania” 

Ojciec Jerzy od Św. Józefa, Karmelita Bosy 
 

Cicha noc, święta noc 

Pokój niesie ludziom wszem 

A u żłóbka Matka święta 

Czuwa cała uśmiechnięta 

Nad dzieciątka snem 

 

     Życzenia pełnych ciepła, radości  i nadziei 

 

  Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 

 

     składają  

ks. Dariusz Bala, proboszcz 

ks. Robert Piotrkowicz 

ks. Sebastian Lis 

 

 

 

a także Redakcja gazetki parafialnej. 

 

Cicha noc, święta noc, 

Narodzony Boży Syn 

Pan Wielkiego Majestatu 

Niesie dziś całemu światu 

Odkupienie win 


