
II NIEDZIELA ZWYKŁA, 15 stycznia 2023r. 

 

1. Dzisiaj o 16.00 msza święta dla dzieci pierwszokomunijnych oraz ich rodziców, o 

17.30 różaniec a po mszy wieczornej wieczór uwielbienia. 

2. W tym tygodniu: 

Wtorek – wspomnienie św. Antoniego, opata. 

Czwartek – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. 

Piątek – 5 rocznica ingresu Pasterza Diecezji Biskupa Romualda Kamińskiego. 

Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. 

Sobota – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 

3. W przyszłą niedzielę zapraszamy na mszę świętą o 8.00 z okazji imienin ks. 

Sebastiana.  

4. W tym tygodniu przeżywamy nawiedzenie naszej parafii przez Obraz Matki Bożej 

Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski. Obraz będzie w naszym kościele do 

soboty, czyli 21 stycznia. W tym czasie codziennie po mszach świętych porannych i 

wieczornych będziemy odmawiali Różaniec. 

5. Od 18 do 25 stycznia przeżywamy Tydzień modlitw o jedność chrześcijan. 

6. Zapraszamy na Jasełka przygotowane przez dzieci i dorosłych z naszej parafii w 

przyszłą niedzielę o 15.30. Ten niezwykły spektakl bożonarodzeniowy będzie również 

okazją do wspólnego kolędowania. Ofiary zbierane po jasełkach będą wsparciem dla 

pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą w naszej parafii. 

7. Kolęda: 

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 45A, 45B, 45C i 47, 
23 stycznia, poniedziałek  Wojska Polskiego 49, 49A i Okulickiego 5, 
24 stycznia, wtorek   Wojska Polskiego 49B i Okulickiego 1, 
25 stycznia, środa   Wojska Polskiego 49C i  Okulickiego 2, 
26 stycznia, czwartek  Okulickiego 8 i Młodzieżowa 4, 
27 stycznia, piątek   Młodzieżowa 6, 
28 stycznia, sobota   Okulickiego 3, 4 i 6. 
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 19                                                                    15 stycznia 2023 r. 

CYTAT  z niedzielnej Ewangelii św. Jana 1,29 (polski, łacina, angielski) 

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.”  

"Ecce agnus Dei qui tollit peccatum mundi.” 

"Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!" 

P A T R O N I     

19.01 -Św. Józefa Sebastiana Pelczara (17.01.1842-28.03.1924), biskupa. W latach 1877-
1899 był profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego a w 1900 r. został 
ordynariuszem diec. przemyskiej. Urządził bibliotekę i muzeum diecezjalne, założył Małe 
Seminarium i odnowił katedrę przemyską. Jako jedyny biskup , pomimo zaborów, odważył 
się w 1902 roku zwołać synod diecezjalny po 179 latach przerwy. Założył Zgromadzenie 
Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (tzw. Sercanek).  

Nauki i rady święty Biskup zawarł w dziele: „Obrona religii katolickiej. Jak wielkim skarbem 
jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników” (Przemyśl 1911).Pisał 
m.in.: „Żadna społeczność nie może istnieć bez religii, ona bowiem nadaje władzy wyższą 
sankcję (...), a równocześnie każe szanować wolność w granicach prawem Bożym 
określonym”. Z takiego Bożego ładu ma wyrastać „prawdziwe braterstwo i sprawiedliwa 
równość”. 

Bp Pelczar podkreślał , że „…religia stoi na straży czystości obyczajów, świętości przysięgi i 
prawa własności, czyli zdrowej cywilizacji i prawdziwego postępu. Religia pobudza do miłości 
Ojczyzny, do troski o powszechny pokój i zgody między narodami” . 

Powtarzał, że „Bez łaski nie można się zbawić, a bez modlitwy nie można otrzymać łaski”. 
(Niedziela.pl) 

21.01 -Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Jako 12-letnia dziewczynka, pochodząca ze 
starego rodu, miała ponieść męczeńską śmierć na stadionie Domicjana ok. 305 r. Artyści 



przedstawiają Agnieszkę z barankiem, gdyż łacińskie imię Agnes pochodzić może od łac. 
agnus - baranek. Jest zwyczaj, że w ten dzień poświęca się 2 baranki z opactwa znajdującego 
się w miejscu ścięcia św. Pawła, a następnie przekazuje się je benedyktynkom na Zatybrzu. Z 
ich wełny zakonnice wyrabiają paliusze, które papież nakłada co roku 29 czerwca (w 
uroczystość św.Ap.  Piotra i Pawła) nowo mianowanym metropolitom Kościoła kat.(ILG) 

K A L E N D A R I U M  

1320.01.20 – koronacja wawelska Władysława I Łokietka na króla Polski i oficjalny koniec 
rozbicia dzielnicowego. Łokietek użył do koronacji wszystkich insygniów: korony, berła, jabłka 
i miecza ceremonialnego zwanego Szczerbcem. Kraków stał się stolicą Polski. 

1582.01.15 -w Jamie Zapolskim podpisano rozejm kończący wojnę polsko – moskiewską, na 
mocy którego Polska odzyskała Inflanty. 

1793.01.21– egzekucja katolickiego króla Francji Ludwika XVI Burbona w czasie krwawej 
rewolucji francuskiej. 

1860.01. - wprowadzono do obiegu pierwszy polski znaczek pocztowy. Zbiór zachowanych 
znaczków sprzedano na aukcji w 2010 r. za ponad 1 mln dolarów. 

1863.01.14-15– branka, czyli przymusowy pobór młodych polskich patriotów, do armii 
carskiej w Warszawie.  

1944.01.17–początek bitwy pod Monte Cassino. W czasie walk zginęło 923 polskich żołnierzy, 
2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych. Zniszczeniu uległ klasztor założony w 529 
r. przez Benedykta z Nursji, który dał początek zakonowi benedyktynów a zarazem 
podwalinom chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej. 

1945.01.19 - Leopold Okulicki rozwiązał Armię Krajową. 

 

Testament duchowy Benedykta XVI, „Trwajcie mocno w wierze! Nie dajcie się zmylić!”, 
Spisany przez Benedykta XVI 29 sierpnia 2006 roku. 

„Mój testament duchowy 

Gdy o tak późnej godzinie mojego życia spoglądam wstecz na dekady, przez które 
wędrowałem, widzę przede wszystkim, jak wiele mam powodów do wdzięczności. Dziękuję 
nade wszystko samemu Bogu, dawcy wszystkich dobrych darów, który obdarzył mnie życiem 
i przeprowadził przez różnorodne zamęty; który zawsze mnie podnosił, gdy zaczynałem się 
osuwać, który zawsze na nowo dawał mi światło swojego oblicza. Z perspektywy czasu widzę 
i rozumiem, że nawet ciemne i uciążliwe fragmenty tej drogi służyły mojemu zbawieniu i że 
właśnie w nich prowadził mnie dobrze. 

Dziękuję moim rodzicom, którzy dali mi życie w trudnych czasach i za cenę wielkich wyrzeczeń 
swoją miłością przygotowali mi wspaniałe gniazdo, które do dziś jaśnieje przez wszystkie moje 
dni jako jasne światło. Przenikliwa wiara mojego ojca nauczyła nas dzieci wierzyć i stała mocno 
jako przewodnik pośród 2wszystki moich osiągnięć naukowych. Serdeczna pobożność i wielka 
życzliwość mojej matki pozostają dziedzictwem, za które nie mogę jej wystarczająco 
podziękować. Moja siostra służyła mi bezinteresownie i pełna życzliwej troski przez dziesiątki 
lat. Mój brat zawsze torował mi drogę jasnością swoich sądów, mocną stanowczością i pogodą 



ducha. Bez tego jego stałego poprzedzania mnie i towarzyszenia, nie byłbym w stanie znaleźć 
właściwej drogi. 

Z głębi serca dziękuję Bogu za wielu przyjaciół, mężczyzn i kobiet, których zawsze stawiał u 
mojego boku; za współpracowników na wszystkich etapach mojej drogi; za nauczycieli i 
uczniów, których mi dał. Z wdzięcznością powierzam ich wszystkie jego dobroci. I chciałbym 
podziękować Panu za mój piękny dom u bawarskiego podnóża Alp, w którym mogłem raz po 
raz oglądać blask samego Stwórcy. Dziękuję mieszkańcom mojej ojczyzny, że pozwolili mi 
wielokrotnie doświadczać piękna wiary. Modlę się, aby nasz kraj pozostał krajem wiary i 
proszę was, drodzy rodacy, abyście nie dali się odwieść od waszej wiary. Wreszcie dziękuję 
Bogu za całe piękno, którego mogłem doświadczyć na różnych etapach mojej drogi, ale 
szczególnie w Rzymie i we Włoszech, które stały się moim drugim domem. 

Wszystkich, których w jakiś sposób skrzywdziłem, proszę o wybaczenie z całego serca. 

To, co powiedziałem wcześniej o moich rodakach, mówię teraz do wszystkich, którym została 
powierzona moja posługa w Kościele: Trwajcie mocno w wierze! Nie dajcie się zmylić! Często 
wydaje się, że nauka – z jednej strony nauki przyrodnicze, z drugiej badania historyczne 
(zwłaszcza egzegeza Pisma Świętego) – ma do zaoferowania niepodważalne spostrzeżenia, 
które są sprzeczne z wiarą katolicką. Byłem z daleka świadkiem zmian w naukach 
przyrodniczych i widziałem, jak rozpływały się pozorne pewniki sprzeczne z wiarą, okazywały 
się nie nauką, lecz interpretacjami filozoficznymi tylko pozornie należącymi do nauki – tak jak 
wiara, oczywiście w dialogu z naukami przyrodniczymi, uczyła się lepiej rozumieć granice 
zakresu swoich twierdzeń, a tym samym swoją rzeczywistą naturę. Od sześćdziesięciu lat 
towarzyszę drodze teologii, zwłaszcza biblistyki, i widziałem, jak wraz ze zmieniającymi się 
pokoleniami upadają pozornie niewzruszone tezy, które okazywały się jedynie hipotezami: 
pokolenie liberałów (Harnack, Jülicher itd.), pokolenie egzystencjalistów (Bultmann itd.), 
pokolenie marksistów. Widziałem i widzę, jak z plątaniny hipotez wyłonił się i na nowo wyłania 
racjonalność wiary. Jezus Chrystus jest naprawdę Drogą, Prawdą i Życiem – a Kościół, przy 
wszystkich swoich niedoskonałościach, jest naprawdę Jego Ciałem. 

Na koniec pokornie proszę: módlcie się za mnie, aby Pan przyjął mnie do wiecznych mieszkań, 
mimo wszystkich moich grzechów i braków. Wszystkim powierzonym mi osobom, dzień po 
dniu płynie moja serdeczna modlitwa.” Benedictus PP XVI. 

Z listu Benedykta XVI, 29 grudnia 2022 r: 

„Wkrótce stanę przed ostatecznym sędzią mojego życia. Choć, patrząc wstecz na moje długie 
życie, mogę mieć wiele powodów do obaw i lęku, to jednak w duchu jestem radosny, 
ponieważ mocno wierzę, że Pan jest nie tylko sprawiedliwym sędzią, lecz także przyjacielem i 
bratem, który już sam cierpiał z powodu moich niedostatków i dlatego jako sędzia jest także 
moim obrońcą (Parakletem). 

W obliczu godziny sądu, łaska bycia chrześcijaninem staje się dla mnie tak oczywista. Bycie 
chrześcijaninem daje mi poznanie, a nawet więcej, przyjaźń z Sędzią mojego życia i pozwala 
mi przejść z ufnością przez mroczną bramę śmierci. W tym kontekście ciągle przypomina mi 
się to, co Jan mówi na początku Apokalipsy: widzi Syna Człowieczego w całej Jego wielkości i 
pada u Jego stóp jak martwy. Lecz On kładzie na nim swoją prawą rękę i mówi: „Przestań się 
lękać! To ja…” (por. Ap 1, 12-17). 


