
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Kościół obchodzi 
również Światowy Dzień Pokoju. 

2. W tym tygodniu: 

• Poniedziałek – wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, 
biskupów i doktorów Kościoła, 

• Wtorek – wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus, 

• I Czwartek – nabożeństwo z modlitwą o powołania po mszy wieczornej, 

• Piątek – uroczystość Objawienia Pańskiego, msze święte jak w niedzielę, taca 
przeznaczona na misje. O 10.30 zapraszamy na Orszak Trzech Króli. Spotykamy 
się na ul. Młodzieżowej przy szkole i wyruszymy do kościoła. Dzieci zachęcamy 
do przebrania się w stosowne stroje. Wszyscy otrzymają też korony na głowę. 
Spowiedź podczas mszy świętych. Po mszy wieczornej adoracja do 21.00. 

• I Sobota – konferencja przed chrztem o 16.00, Różaniec o 17.00. 
3. W przyszłą niedzielę obchodzimy Świętu Chrztu Pańskiego, które kończy okres 

Bożego Narodzenia. 
4. Chorych kapłani odwiedzą w tym tygodniu w czwartek. 
5. Burmistrz Jacek Kowalski, Rafał Brzozowski oraz ks. proboszcz Dariusz Bala zapraszają 

na charytatywny Koncert Kolęd w naszym kościele w dniu 8 stycznia o 19.30. 
Wystąpią m.in. Rafał Brzozowski wraz z przyjaciółmi i zaproszonymi gośćmi, m.in. 
Alicją Węgorzewską, Andrzejem Rybińskim, Haliną Frąckowiak oraz Modlińskim 
Kwartetem Smyczkowym. Koncert poprowadzi Marta Manowska. Podczas koncertu 
będzie przeprowadzona zbiórka pieniężna na rehabilitację Mikusia. 

6. W styczniu z racji kolędy kancelaria parafialna będzie czynna w piątek (16.30 – 17.30) 
i sobotę (8.00 – 8.30). W sprawach pilnych prosimy zgłaszać się po mszy wieczornej w 
zakrystii lub dzwonić na telefon parafialny. 

7. Kolęda: 
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 2 stron) i Wólka Górska 
9 stycznia, poniedziałek Szarych Szeregów 10, Wojska Polskiego domy, 4 i 6, 
10 stycznia, wtorek Wojska Polskiego 8 i 9, 
11 stycznia, środa Wojska Polskiego 10, 11 i 12, 
12 stycznia, czwartek Wojska Polskiego 13 i 14,  
13 stycznia, piątek Wojska Polskiego 15 i 16,  
14 stycznia, sobota Boża Wola 

Kolędujemy w dni powszednie od 17 do 21, w soboty od 10. Ofiary złożone podczas 
Kolędy będą przeznaczone na ołtarze w bocznych kaplicach. 

8. W grudniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej do Domu Ojca: Barbara Wanna, 
Tomasz Pawłat, Regina Adamska, Ryszard Gałecki, Mieczysław Ostrowski, Mariola 
Szaflarska, Andrzej Wrzesiński, Halina Liwska, Wiesław Zarębski, Bogumił Jabłoński 

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i gazetki parafialnej. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTYMI   BĄDŹCIE !       

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

 
Nr 17                                                                    1 stycznia 2023 r. 

CYTAT  z niedzielnej Ewangelii św. Łukasza 2, 19 (polski, łacina, angielski) 

„Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”  

„Maria autem conservabat omnia verba haec conferens in corde suo.” 

“But Mary kept all these sayings, pondering them in her heart.” 

P A T R O N I     

01.01 - Świętej Bożej Rodzicielki. Boskie macierzyństwo jest pierwszym i najważniejszym 
przywilejem Maryi, z którego wynikają wszystkie inne przyczyny jej czci i szczególnej roli w 
Kościele. Święto Boskiego Macierzyństwa wprowadził do liturgii papież Pius XI w 1931 r., 
chcąc w ten sposób uczcić 1500 rocznicę Soboru Efeskiego (431 r.), na którym przyznano 
Maryi tytuł "Theotokos" (Bogarodzica). 

W V wieku rozgorzał zacięty spór teologiczny, bo patriarcha Nestoriusz twierdził, że w 
Chrystusie istnieją 2 osoby i 2 natury: ludzka i boska a Maryja miałaby być rodzicielką tylko 
Chrystusa-człowieka, natomiast nie Chrystusa-Boga. Spór rozstrzygnęli biskupi zebrani w 431 
r. na soborze w Efezie, którzy wykazali na podstawie Objawienia, że Chrystus jest jedną 
Osobą, w której istnieją dwie natury: ludzka i boska. Maryi jako Matce Osoby Chrystusa 
przysługuje więc tytuł Bożej Rodzicielki. 

03.01 -   Najświętszego Imienia Jezus. Wspomnienie ustanowione w 1721 r. Cały styczeń jest 
dedykowany temu Imieniu, które oznacza „zbawieniem jest Pan”. Do czci imienia Jezus 
przyczynił się bardzo św. Bernardyn ze Sieny, który witał się słowami: „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus”. „W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą” (Mt 12,21); 
„nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego 
imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12). 



6.01 - Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli (Kacper, Melchior i Baltazar) 

K+M+B czy C+M+B? 2023 

Umieszczany u nas najczęściej napis K+M+B 202… odnosi się do imion trzech Mędrców ze 
Wschodu którzy przybyli, aby oddać pokłon Jezusowi. Powszechnie przyjęty i poprawny zapis,  
z dość powierzchowną interpretacją. Stary i głębszy przekaz mówi, aby drzwi  oznaczać 
C+M+B 202... czyli skrótem  łacińskiej sentencji „Christus Mansionem Benedicat”((Niech) 
Chrystus mieszkanie błogosławi). 

Piękną tradycja jest, że drzwi oznacza ojciec rodziny w obecności wszystkich domowników, 
wypowiadając słowa modlitwy: 

Panie Jezu Chryste, którego Trzej Mędrcy jako Dziecię znaleźli w domu i złożyli Mu hołd, który 
wzrastałeś w domu w Nazarecie przy boku Maryi i świętego Józefa, uświęć i nasz dom swoją 
obecnością. Niech panuje w nim Twoja miłość, dobroć i czystość. Niech wszyscy tworzymy 
domowy Kościół, który w tym sanktuarium niech stale składa Ci uwielbienie i chwałę. Niech 
święte symbole, które znaczymy na drzwiach tego sanktuarium, przypominają nam i tym, 
którzy będą nas odwiedzać, że jesteśmy domowym Kościołem i za gwiazdą wiary chcemy iść 
na spotkanie z Tobą, do domu naszego wspólnego Ojca ,z którym w jedności Ducha Świętego 
żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen 

Złoto, kadzidło i mirra –to symboliczne dary Mędrców nowonarodzonemu Jezusowi 
(wówczas bezcenne, szczególnie w Ziemi Świętej). Dary wskazują na Pana Jezusa kolejno jako 
prawdziwego Króla, Boga i Człowieka – Pana całego świata. To symbole m.in. rozumnej wiary, 
prawego umysłu, dobrych uczynków, modlitwy czy umartwienia, także metafora nadziei, 
miłości i czystości. 

 

K A L E N D A R I U M  

 

1285.01.06 - abp gnieźnieński Jakub Świnka zwołał synod w Łęczycy, na którym wydano 
ustawy nakazujące wygłaszanie kazań w języku polskim  

1521.01.03 – papież Leon X ekskomunikował Marcina Lutra (Exsurge Domine) W bulli papież 
wymienił tylko 41 błędnych tez, m.in. niechęć do dekalogu, odrzucenie roli Bożej Łaski, 
przekonanie o nieodwracalnym zepsuciu człowieka . Warto podkreślić, że propagowana przez 
Lutra doktryna „sola fide”, zgodnie z którą grzeszny człowiek może przyjąć Boże przebaczenie 
jedynie poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa sprowadza się do hasła „wiara bez uczynków”. 
Ponadto jest ona zakorzeniona w zupełnie innym niż katolicka, pojęciu wiary, która 
usprawiedliwia i może zbawić człowieka bez konieczności posłuszeństwa wobec prawa 
moralnego. 

1926.01.03 -  W Katowicach odbyła się konsekracja pierwszego bp. katowickiego Augusta 
Hlonda , późniejszego arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz 
prymasa Polski 

 



Święta Rodzina 
W oktawie Bożego Narodzenia, w Kościele Katolickim obchodzi się uroczystość Świętej 
Rodziny. W Piśmie Świętym mówią o niej ewangeliści Mateusz i Łukasz. Jest to łącznie pięć 
wydarzeń, może niezbyt wiele, ale są to wydarzenia znaczące i głębokie. 

1. Trudności małżeńskie, spowodowane brzemiennością Maryi, którą Józef po interwencji 
anioła pojął za małżonkę. 

2. Narodzenie Jezusa w stajence w Betlejem, wizyta pastuszków i Trzech Króli. 
3. Ucieczka do Egiptu i powrót do Palestyny. 
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni w obecności prorokini Anny i przepowiednia Symeona. 
5. Święto Paschy, zagubienie, a potem odnalezienie Jezusa w świątyni. 

Kościół dawniej nazywał Świętą Rodzinę Trójcą ziemską. Jezus był jakby łącznikiem między 
światem ludzkim a boskim. Na Ziemi: dziecko dwojga pobożnych Żydów: Maryi i Józefa, a w 
niebie: Druga Osoba Trójcy Świętej. 

Maryja stała się w świecie katolickim wzorem matki, a Józef wzorem ojca. 

Biblijne teksty nie informują ile lat mieli Maryja i Józef w chwili zawarcia małżeństwa.  Maryja 
z pewnością była młodziutka, dywagacje dotyczą wieku Józefa. Nie mógł on być w podeszłym 
wieku jak czasem uważano, gdyż musiał podołać trudom podróży i opieki nad Maryją i 
dzieckiem w różnych ich perypetiach życiowych. Obecnie uważa się, że miał około 30 lat. 

Uznano, że Józef był pod względem moralnym i duchowym najdoskonalszym człowiekem 
spośród narodzonych w grzechu pierworodnym, ustępował jedynie Jezusowi i Niepokalanej 
Maryi. Był jedynym człowiekiem, który w oczach Boga okazał się godny do pełnienia zadania, 
jakim go Bóg obdarzył. Uświęcały go również próby, jakie go spotykały, nieustanna bliskość 
Jezusa oraz Bogarodzicy. 

Powołanie Maryi i Józefa realizowało się zarówno jako powołanie do małżeństwa, jak i życia 
konsekrowanego. Święci Rodzice stali się wzorem obu tych sposobów życia. Kościół katolicki 
naucza, że Świętą Rodzinę można poznawać jako obiekt kultu i powinno się ją naśladować 
przez jej cnoty: całkowite posłuszeństwo Bogu, cierpliwość, zaufanie Bożej Opatrzności, 
wypełnianie przepisów prawa, ubóstwo, pracowitość i gościnność. Wszystko to sprawia, że 
zostali postawieni jako wzór życia chrześcijańskiego. 

Święta Rodzina pokazuje nam, że szczęście nie zależy od władzy czy bogactwa i wszelkich 
uciech „wielkiego świata”. Prowadziła życie skromne, pokorne, ciche i pracowite, ukryte przed 
światem, a zarazem wielkie, bo skierowane bezpośrednio na Boga. Przeżywała też trudności 
stanowiące dla nich próbę wiary i cierpliwości. Na ich przykładzie mogą oprzeć się 
chrześcijanie przechodzący przez różne życiowe problemy. Święta Rodzina pociesza w smutku 
i inspiruje do nadziei i wiary w Bożą Opiekę. 

„Za pełną radość poczytujcie to sobie bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. 
Wiedzcie, że to wystawia waszą wiarę na próbę i rodzi wytrwałość” JK. 1,2-3 

Niektóre wyznania protestanckie twierdzą, że Jezus miał braci i przytaczają na to fragmenty 
Pisma Świętego. Teologia katolicka podkreśla, że zachodzi tu błąd rozumienia słowa „brat”, 
które w językach zachodnich oznacza braci rodzonych, natomiast po hebrajsku obejmuje też 
dalszych krewnych, podobnie jest w języku aramejskim i greckim judaiźmie. Również po 
polsku kuzynów można nazywać braćmi. 


