
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM, 8 stycznia 2023r. 
CHRZEST PAŃSKI 

 

1. Dzisiaj obchodzimy Świętu Chrztu Pańskiego, które kończy okres Bożego Narodzenia. 

Podczas mszy o 12.30 rycerze naszej chorągwi św. Jana Pawła II złożą uroczyste 

przyrzeczenie i podejmą duchową adopcję dziecka poczętego. Zachęcamy do włączenia 

się w dzieło duchowej adopcji. O 19.30 zapraszamy na charytatywny Koncert Kolęd w 

naszym kościele. 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. 

2. W tym tygodniu: 

Wtorek – spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych o 19.00. 

Piątek – Różaniec Fatimski o 17.00. 

Sobota – spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania o 19.00. 

3. W przyszłą niedzielę o 16.00 msza święta dla dzieci pierwszokomunijnych oraz ich 

rodziców. 

4. Od 14 stycznia (sobota) przyjmiemy w naszym kościele Obraz Matki Bożej Łaskawej, 

Patronki Warszawy i Strażniczki Polski. Powitanie Obrazu o 18.45. Obraz będzie w 

naszym kościele do kolejnej soboty, czyli 21 stycznia. W tym czasie codziennie po 

mszach świętych porannych i wieczornych w dni powszednie będziemy odmawiali 

Różaniec a w niedzielę o 17.30. 

5. Rycerze Jana Pawła II podejmują od stycznia comiesięczną adorację jako ekspiację za 

grzech aborcji. Będzie się ona odbywała w każdy drugi piątek miesiąca od 19 do 20, w 

ramach naszej piątkowej adoracji najświętszego Sakramentu. 

6. W niedzielę 22 stycznia o 15.30 zapraszamy na Jasełka w wykonaniu dzieci i dorosłych z 

naszej parafii.  

7. Kolęda: 

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 
16 stycznia, poniedziałek Wojska Polskiego 17 i 27, 
17 stycznia, wtorek Wojska Polskiego 19 i 31, 
18 stycznia, środa Wojska Polskiego 23, 25 i 29, 
19 stycznia, czwartek Wojska Polskiego 18 i 37, 
20 stycznia, piątek Wojska Polskiego 33 i 35, 
21 stycznia, sobota Wojska Polskiego 45 A,B,C i 47. 
Kolędujemy w dni powszednie od 17 do 21, w soboty od 10. Ofiary złożone podczas 

Kolędy będą przeznaczone na ołtarze w bocznych kaplicach. 

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i gazetki parafialnej. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTYMI   BĄDŹCIE !       

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

 
Nr 18                                                                    8 stycznia 2023r. 

 

CYTAT  z niedzielnej Ewangelii św. Mateusza 3,17 (polski, łacina, angielski) 

"Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». 

"Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui". 

"This is my beloved Son, with whom I am well pleased." 

P A T R O N I     

13.01 -  Święty Hilary z Poitiers (ok.310-367), biskup i doktor Kościoła. „W konfrontacji z 
arianami, którzy uważali Jezusa, Syna Bożego, jedynie za stworzenie - wprawdzie wyjątkowo 
wzniosłe, ale tylko stworzenie - Hilary poświęcił całe swoje życie obronie wiary w boskość Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego i Boga, tak samo jak Ojciec, który Go zrodził odwiecznie… 

Dla podsumowania głównych treści jego doktryny chciałbym powiedzieć, że Hilary znajduje 
punkt wyjścia całej swojej refleksji teologicznej w wierze chrztu. W dziele „De Trinitate” Hilary 
pisze: „Pan nakazał chrzcić w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (por. Mt 28, 19), tzn. chrzcić, 
wyznając i Stwórcę, i Jednorodzonego, i Tego, który jest Darem. Jeden jedyny jest Stwórca 
wszystkiego, gdyż jeden tylko jest Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi. Jeden jedyny jest 
Pan nasz, Jezus Chrystus, przez którego wszystko zostało stworzone (por. 1 Kor 8, 6), jeden 
jedyny jest też Duch (por. Ef 4, 4), który jest darem we wszystkich (…). W niczym nie można 
znaleźć braku pełni tak wielkiej, w której spotykają się w Ojcu, w Synu i w Duchu Świętym 
nieskończoność w Wiekuistym, objawienie w Obrazie, radość życia w Darze” („De Trinitate” 2, 
1). 

Wierność Bogu jest darem Jego łaski. Dlatego św. Hilary prosi pod koniec swojego traktatu „O 
Trójcy Świętej”, aby być wiernym wierze chrztu.” Benedykt XVI- papież. Audiencja Generalna, 
10.10.2007r. 



 

K A L E N D A R I U M  

 

08.01.2023 – Niedziela Chrztu Pańskiego , warto podjąć wyzwanie, aby przeczytać Biblię w ciągu 
roku. To tylko 4 rozdziały dziennie. Można czytać, jak każdą książkę, czyli od pierwszej do 
ostatniej strony.  

Ksiądz Piotr Ostański opracował schemat rocznego czytania Biblii, kiedy czytamy jednocześnie 
kilka różnych ksiąg np. dzień 1: Księga Rodzaju rozdział 1-2, Psalm 1 i Ewangelia św. Łukasza 
rozdział 1; dzień 2: Księga Rodzaju rozdział 3-4, Psalm 2 i Ewangelia św. Łukasza rozdział 2. Itd. 
W internecie znajdziemy stronę z plikiem pdf zawierającym ten schemat. 

Ks. prof. Waldemar Chrostowski proponuje, aby zacząć od pierwszego rozdziału Biblii a 
następnego dnia przeczytać go ponownie i dołączyć rozdział kolejny. Tak więc, codziennie 
czytamy dwa rozdziały: jeden powtórkowy i jeden nowy rozdział Pisma Świętego . Sposób ten 
pozwala bardziej utrwalić sobie teksty i głębiej zastanowić się nad nimi, gdyż lekturę zakończymy 
po 4 latach. 

Św. Hieronim powiedział, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. 

 

 

ZE WSPOMNIEŃ O BENEDYKCIE XVI 
 
W ostatnich dniach żegnamy papieża Benedykta XVI. Towarzyszą temu wspomnienia z jego życia. 
Podkreśla się, że był człowiekiem skromnym, delikatnym, ujmującym, a jednocześnie bardzo 
zasadniczym w kwestiach wiary. Nazywano bo „strażnikiem wiary.” Miał przenikliwy umysł 
dwunastu pofesorów a wiarę mocną i prosta jak u dziecka. Porównywany ze św. Augustynem i 
św. Tomaszem. Ktoś go określił wirtuozem teologii. 
 
Szczery, bezpośredni, mocno stał na stanowisku, ze wszelki relatywizm w kwestiach wiary trzeba 
odrzucić ponieważ ustępstwa Kościoła jakich domaga się współczesny świat prowadzą do 
ateizmu i zeświecczenia. Przewidywał też inne zagrożenia dla Kościoła na nadchodzące czasy. 
Mówi się o tzw. proroctwie J. Ratzingera. W czasie swojego 8 – letniego pontyfikatu odbył 30 
pielgrzymek zagranicznych. Słowa jakimi określał swoją postawę duszpasterską, to: wierzyć, 
kochać i służyć. 
 
Po ustąpieniu z urzędu papieskiego, pozostawał z boku i w cieniu nowego następcy św. Piotra, 
ale cały czas na miarę swoich możliwości służył Kościołowi czy to w modlitwie czy w inny sposób. 
Być może nie zdawaliśmy sobie sprawy z wagi i znaczenia jego pontyfikatu. 
 
Jego ostatnie słowa to: „Jezu kocham Ciebie” 
 
 
 



Niedziela Chrztu Pańskiego 
 

W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego Kościół Katolicki obchodzi 
uroczystość Chrztu Pańskiego, ustanowioną w 1955 roku. Kościół wspomina dzień, kiedy 
Chrystus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela, a Bóg przedstawił go jako swego Syna i potwierdził 
jego misję swoim świadectwem.   
 
Jan Chrzciciel, posłaniec Boży, torujący drogę Mesjaszowi chrzcił ludzi, którzy chcieli wyznać 
swoje grzechy i nawrócić się. Pośród przychodzących tłumów, pewnego dnia w kolejce, stanął 
Nauczyciel z Nazaretu, aby jak powiedział wzbraniającemu się Janowi „przyjąć od niego chrzest 
i tak wypełnić to, co sprawiedliwe”. 
 
W Ewangelii Mateusza czytamy, że gdy Jezus został ochrzczony „otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał 
Ducha Bożego zstępującego jako gołębica i przychodzącego na Niego, a głos z nieba mówił to 
jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Również Jan Chrzciciel doznał takiego 
samego objawienia, głos Tego, który go posłał chrzcić wodą, objawił mu w Jezusie Syna Bożego, 
tego na którego czekał. 
 
W wydarzeniu tym mamy po raz pierwszy do czynienia z pojawieniem się wszystkich trzech osób 
Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia 
się nad nim w postaci gołębicy. 
 
Od tego wydarzenia rozpoczyna się misja nauczycielska Jezusa (poprzedzona kuszeniem na 
pustyni). Miał on wówczas ok. 30 lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał 
występować publicznie i nauczać. Święto Chrztu Pańskiego kieruje uwagę na nasz sakrament 
Chrztu św., w którym doświadczamy mocy Chrystusa wyzwalającej z niewoli zła i grzechu 
pierworodnego i napełnieni zostajemy Duchem Św. Wprowadzeni w tę samą co Jezus 
nadprzyrodzoną rzeczywistość. 
 
Niedziela ta jest dobrą okazją do ponownie przemyślenia sobie fakt naszego chrztu i płynących 
z niego konsekwencji. 
 
Święto Chrztu Pańskiego zamyka liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Jednak na mocy dawnego 
zwyczaju do święta Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego - można trzymać szopki, choinki i śpiewać 
kolędy. 
 
Miejsce Chrztu Jezusa 
 
Działo się to w Betanii Zajordańskiej po drugiej stronie Jordanu. Tam znajduje się potok 
wpływający do Jordanu, mający wodę nawet w upalne lata. W tych okolicach kiedyś miał 
ukrywać się Eliasz. 800 lat po nim pojawił się tam Jan Chrzciciel. W tym miejscu Jordan jest 
bardzo płytki, dlatego tędy właśnie prowadził szlak ze wschodu na zachód. Wykorzystał tę 
dogodną sytuację brodu Jan Chrzciciel, aby zwiastować Mesjasza i przygotować ludzi na Jego 
przyjście.   
 


