
III NIEDZIELA ZWYKŁA, 22 STYCZNIA 2023R. 

 

1. Dzisiaj przeżywamy w Kościele Niedzielę Słowa Bożego. O 15.30 zapraszamy na 

Jasełka przygotowane przez dzieci i dorosłych z naszej parafii. 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 

2. W tym tygodniu: 

Wtorek – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, 

Środa – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, 

Czwartek – wspomnienie Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, 

Sobota – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła. 

3. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, gdzie można nabyć zestawy kolędowe 

oraz gromnice na 2 lutego. 

4. Kolęda: 

23 stycznia poniedziałek Wojska Polskiego 49, 49A i Okulickiego 5 
24 stycznia wtorek  Wojska Polskiego 49B, Okulickiego 1 
25 stycznia środa  Wojska Polskiego 49C, Okulickiego 2 
26 stycznia czwartek  Okulickiego 8 i Młodzieżowa 4 
27 stycznia piątek  Młodzieżowa 6 
28 stycznia sobota  Okulickiego 3, 4 i 6 
30 stycznia poniedziałek Młodzieżowa 7 
31 stycznia wtorek  Młodzieżowa 14 i 15 
01.lut środa  Młodzieżowa 12 i 13 
02.lut czwartek  Młodzieżowa 8 
03.lut piątek  Pileckiego 7 
04.lut sobota  Łęczna, Złota, Prosta 
Kolędujemy w dni powszednie od 17 do 21, w soboty od 10. Ofiary złożone podczas 

Kolędy będą przeznaczone na ołtarze w bocznych kaplicach. 

5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i gazetki parafialnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTYMI   BĄDŹCIE !       

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

 
Nr 20                                                                    22 stycznia 2023r. 

CYTAT  z niedzielnej Ewangelii św. Jana Mateusza 4,17 (polski, łacina, angielski) 

„ Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. 

 "Paenitentiam agite; appropinquavit enim regnum caelorum". 

"Repent, for the kingdom of heaven is at hand." 

K A L E N D A R I U M  

1506.01.22 - początek Gwardii Szwajcarskiej : straży przybocznej papieża. 

1573.01.28 -podpisano akt Konfederacji Warszawskiej gwarantujący tolerancję religijną w 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

1655.01.29 - rozpoczęła się polsko – rosyjska bitwa pod Ochmatowem, zakończona 

zwycięstwem wojsk polskich. 

1699.01.26– pokój w Karłowicach i koniec wojen polsko – tureckich. Odzyskanie Podola z 

Kamieńcem. 

1793.01.23 – Rosja i Prusy podpisały II traktat rozbiorowy Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów. 

1863.01.22 - wybuch Powstania Styczniowego 

1905.01.22– „krwawa niedziela” w Petersburgu (zginęło niemal 1000 cywilów): początek 

rewolucji w Rosji. 

1945.01.27 - wyzwolenie niemieckiego obozu zagłady Auschwitz w Oświęcimi      -  tzw. 

Tragedia Miechowicka (k.Bytomia), gdy żołnierze Armii  Czerwonej zamordowali ponad 380 

osób. 



1982.01.30 - Międzynarodowy Dzień Solidarności wyznaczony przez centrale związkowe na 

całym świecie. Prezydent R. Reagan powiedział: "Solidarność”, polski niezależny związek 

zawodowy pod tą nazwą, narodził się nie tylko na skutek niezdolności polskiego rządu do 

zaspokojenia potrzeb własnego narodu, ale również dzięki tradycji wolnościowej, którą 

dumny polski naród zachował i pielęgnował przez dwa wieki obcej i rodzimej tyranii". W 

swojej znaczącej wypowiedzi odwołał się też do historycznych faktów przekonując - 

"Historia uczy, że stabilność Europy jest zagrożona wtedy, gdy Polska doświadcza ucisku. Na 

apel prezydenta R.Reagana wyemitowano program "Let Poland be Poland", w pierwszej 

satelitarnej transmisji, który 31.01.obejrzało aż 185 mln widzów na świecie. O Polsce 

opowiadał Charlton Heston a wspierały go inne gwiazdy Hollywood. Po polsku zaśpiewał 

Frank Sinatra. 

 

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
Liturgia oznacza uczestnictwo Ludu Bożego w celebracji dzieła Bożego Odkupienia. Przez 
liturgię Chrystus dokonuje w Kościele swojego dzieła odkupienia, przez liturgię Kościół 
prowadzi dialog z Chrystusem. Kościół pragnie by wszyscy wierni świadomie i czynnie brali 
udział w obrzędach liturgicznych dlatego warto sobie odpowiedzieć na pytania: 

KTO, JAK, KIEDY I GDZIE SPRAWUJE LITURGIĘ? 
I Kto celebruje liturgię? 
Liturgię celebruje cała wspólnota ochrzczonych z Chrystusem jako Głową zgromadzenia, 
którego reprezentuje kapłan.  Są też funkcje ministranta, lektora, chór, wierni. Całe 
zgromadzenie jest więc  „liturgiem” każdy według swojej funkcji. 
II Jak celebrować liturgię? 

1. Celebracja sakramentalna posługuje się znakami i symbolami. Mają one swoje 
korzenie w naturze (światło, woda, wiatr, ogień, drzewo, ziemia), w życiu ludzkim 
(obmywanie, łamanie chleba), lub w znakach przymierza danych od Boga 
(namaszczanie, wkładanie rąk, ofiary). Są też znaki sakramentalne (chrzest, 
Eucharystia, bierzmowanie, małżeństwo, kapłaństwo, sakrament chorych). 

2. Celebracja sakramentalna wyraża się też przez słowa i czynności. Ważne jest samo 
okazywanie czci spisanemu Słowu Bożemu przez noszenie w procesji, ale też godne 
miejsce głoszenia słowa, zrozumiałe czytanie, mowy, odpowiedzi zgromadzenia, 
aklamacje, psalmy, wyznanie wiary. 

3. Przez śpiew i muzykę. 
„Kto śpiewa ten się dwa razy modli.” Tadycja muzyczna Kościoła jest nieodzowną częścią i 
formą liturgii już od czasów Starego Przymierza. Psalmy, hymny, pieśni, jednomyślne 
uczestniczenie w przewidzianych momentach pełnią funkcje liturgiczne na chwałę Bożą i 
uświęcenie wiernych. 

4. Przez święte obrazy. 
Obraz nie może przedstawiać niewidzialnego i niepojętego Boga. Dopiero Wcielenie Syna 
Bożego, który ukazał się w ciele i żył rozpoczęło „ekonomię obrazów”. W obrazach czcimy 
przede wszystkim Chrystusa ale też Matkę Bożą i świętych. Czcimy nie sam obraz, ale 
przedstawione na nim osoby, w których Chrystus został uwielbiony i ukazany. 

III Kiedy celebrowac liturgię? 



Czas liturgiczny. W ciągu roku Kościół odsłania i przedstawia całe misterium Chrystusa 
począwszy od Wcielenia i Narodzenie aż do Wniebowstąpienia. Pewne wydarzenia 
czci się w roku jednorazowo a niektóre przez cały rok w ustalone dni. Kościelny rok 
liturgiczny rozpoczynający się Adwentem przesycony jest światłem Triduum 
Paschalnego, które obchodzi się w pierwszą niedzielę po pełni księżyca, po 
wiosennym zrównaniu dnia z nocą. 
Dzień Pański. W każdą niedzielę Kościół obchodzi Zmartwychwstanie Chrystusa – 
pierwszy dzień tygodnia. Jest to dzień zgromadzenia liturgicznego kiedy wierni 
zbierają się, by słuchać Słowa Bożego, uczestniczyć w Eucharystii, wspominać dzieła 
Pańskie i składać dziękczynienie. 
Obchodząc roczny cykl misteriów Chrystusa, Kościół święty ze szczególną miłością w 
różnym czasie oddaje cześć najświętszej Matce Bożej, także wspomina męczenników i 
świętych, przedstawia wiernymi ich przykłady, a przez ich zasługi wyjednywa 
dobrodziejstwa Boże. 
Jest jeszcze liturgia godzin, czyli modlitwa tak pomyślana by uświęcać wszystkie pory 
dnia i nocy. 

IV Gdzie celebrować liturgię? 
Cała Ziemia jest święta i powierzona ludziom. Sami jesteśmy świątynią Boga żywego. 
Gdzie gromadzą się wierni, są żywymi kamieniami świątyni duchowej. 
Chrześcijanie wznoszą budowle przeznaczone do kultu Bożego, domy modlitwy gdzie 
sprawuje się i przechowuje najświętszą Eucharystię. Chrystus jest obecny i działa w tym 
miejscu w sposób szczególny. 
Kościół posiada też pewne znaczące miejsca. Są to: 

1. Ołtarz (Stół Pański) - centrum świątyni, na którym uobecnia się w znakach 
sakramentalnych ofiara Chrystusa. 

2. Tabernakulum – umieszczone w najbardziej godnym miejscu kościoła – tam 
umieszcza się, zabezpiecza i adoruje obecnego w Najświętszym Sakramencie 
Chrystusa. 

3. Święte Krzyżmo – oleje służące do namaszczania. Znak sakramentalny Ducha 
Świętego – przechowywane i czczone w bezpiecznym miejscu 

4. Katedra biskupa lub krzesło prezbitera – podkreśla funkcję kapłana kierującego 
modlitwą zgromadzenia. 

5. Ambona – miejsce podkreślające godność Słowa Bożego i skupiającego uwagę 
wiernych. 

6. Chrzcielnica – miejsce do celebracji chrztu i wspomnienia obietnic chrzcielnych. 
7. Konfesjonał – miejsce służące do skruchy i otrzymania przebaczenia. 
8. Świątynia ma też znaczące ale mało zauważalne miejsce, którym jest próg – 

symbol przejścia ze świata zranionego grzechem do świata sakrum. 
Kościół sprawując kult publiczny na chwałę Trójcy Świętej, słucha słowa Bożego, śpiewa 
pieśni uwielbienia, zanosi modlitwy, składa Ofiarę Chrystusa, obecnego sakramentalnie. 
Świątynia jest również miejscem skupienia i modlitwy osobistej. 
Przychodząc do kościoła, biorąc udział w świętych obrzędach warto wiedzieć w czym i jak 
uczestniczymy i robić to świadomie. Uświadomić sobie rzeczy, które wydają się nam 
oczywiste, bądź nie zwracamy na nie uwagi.   


