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MODLITWA DO PATRONKI NASZEJ PARAFII
Maryjo, Matko Łaski Bożej! Ty znasz najskrytsze nasze myśli i wszystkie nasze sprawy.
Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojej rady, natchnienia i pomocy. Wyjednaj nam
miłosierdziu Syna Twego. Niechaj Jego łaska nas umocni, abyśmy mogli wytrwale pełnić
Bożą wolę, z wielką pokorą i miłością. Amen.
PIERWSZE CZYTANIE
(Rdz 9, 8-15) Przymierze Boga z Noem po potopie
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: "Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym
potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze
zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki,
z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie
zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu
niszczącego ziemię". Po czym Bóg dodał: "A to jest znak przymierza, które ja zawieram z
wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby
był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy
ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami
i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na
zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa". Oto słowo Boże
PSALM 25
Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.
DRUGIE CZYTANIE
(1 P 3, 18-22) Woda chrztu nas ocala
Najdrożsi: Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do
Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim
poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym,

gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to
jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem
ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga
prośbę o dobre sumienie, dzięki martwych-wstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy
Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie, i Moce, i Potęgi. Oto
słowo Boże.
CHWAŁA TOBIE, SŁOWO BOŻE
Nie samym chlebem żyje człowiek, / lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
EWANGELIA
(Mk 1, 12-15) Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez
szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana,
przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest
królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Oto słowo Pańskie.
Z nauczania papieża Benedykta XVI
Wraz ze Środą Popielcową rozpoczyna się czas Postu. Czy nie powinniśmy dzisiaj, kiedy tak
dużo się mówi o katechumenacie, lepiej zrozumieć, że czas Postu ma być powszechnym
katechumenatem, w którym nasz chrzest zestawiamy z naszym życiem, a raczej nasze życie
zestawiamy z obowiązkami wynikającymi z chrztu świętego? Czy nie powinno to nas jakoś
szczególnie pobudzać do refleksji, że Jezus Chrystus, śladami proroków przygotowywał się
na pustyni przez post do swojej służby jako Posłaniec Słowa? Czy nie oznacza to, że coś z
pustyni, coś ze skupienia w samotności, coś z cielesnego umartwienia jest konieczne, gdy
chcemy spotkać Boga? I czy dla ludzi z dzisiejszej chorej z przesytu cywilizacji słowo o
poście nie powinno stać się konkretnym wezwaniem? Czy więc nie powinniśmy odnowić w
sobie świadomości, że ostatecznie nasze posiłki pochodzą od stwórczej dobroci Bożej i
kierują naszą myśl ku tej najwyższej uczcie, na której otrzymujemy nie tylko rzeczy ziemskie,
ale ucieleśnione Miłosierdzie Boga? Powinniśmy sobie w czasie Postu postanowić, że na
nowo uczynimy nasze posiłki świętymi symbolami, pobłogosławionymi przez modlitwę na
początku i końcu. Przekonamy się, że to wniesie nowy klimat do domu, że tam gdzie wspólnie
się modlimy, gdzie nie przyjmujemy darów Bożych obojętnie, lecz spożywamy je z
wdzięcznością, powstaje nowa atmosfera, która i nas samych przemienia. Apel czasu Postu
nie jest łatwy do zrealizowania, lecz w gruncie rzeczy zrozumiały dla tego, kto akceptuje
wiarę i modlitwę Kościoła.
MODLITWY PRZED I PO POSIŁKU NA OKRES WIELKIEGO POSTU
Przed posiłkiem:
Boże łaskawy, Ty przebaczasz pokutującym, i przygarniasz ich z radością, pobłogosław +
ten pokarm, owoc ludzkiej pracy, i spraw, abyśmy przez nawrócenie naszych serc zasłużyli
na chwałę nieba. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po posiłku:
Boże Ojcze wszechmogący, który w mądrości stworzyłeś nas i nas utrzymujesz, przyjmij
naszą modlitwę dziękczynienia i kieruj naszymi krokami po ścieżkach modlitwy, pokuty i
miłosierdzia, abyśmy wierni Twojemu słowu żyli w sprawiedliwości i pokoju. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.
MODLITWY PRZED I PO POSIŁKU NA OKRES CAŁEGO ROKU
Przed posiłkiem:
Boże Dawco życia, który karmisz ptaki niebieskie i przyodziewasz lilie polne, błogosławimy
Ciebie za wszystkie stworzenia i za pokarm, który będziemy spożywać oraz prosimy Cię; nie
dozwól, aby komukolwiek zabrakło koniecznego pożywienia. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Po posiłku:
Panie, który karmisz wszystko co żyje, zachowaj w Twojej miłości nas, którzy
spożywaliśmy z tego stołu oraz spraw, abyśmy byli otwarci na najmniejszych naszych braci i
dzielili się z nimi dobrami ziemi i bogactwami Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

OGŁOSZENIA
DROGA KRZYŻOWA
W piątki Wielkiego Postu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na nabożeństwo DROGI
KRZYŻOWEJ. Dzieci: g. 1715 ; Młodzież i dorośli 1830 /po Mszy św. wieczornej/.
GORZKIE ŻALE
W niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo GORZKICH ŻALI z kazaniem
pasyjnym. W tym roku jest ono odprawiane o godz. 1715.
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W LUTYM
GRUPA MŁODSZA (1 rok przygotowań) – Niedziela (18 lutego), g. 1700 – spotkanie na
Sali Teatralnej, a po spotkaniu Msza Święta o g. 1800.
KATECHEZA DLA DOROSŁYCH
W piątek 23 lutego po Drodze Krzyżowej zapraszamy dorosłych i młodzież, tych którzy
chcą pogłębić swoją wiarę i wiedzę, na I Katechezę dla dorosłych w naszej parafii: Spowiedź
Święta – rytualne obmycie, czy spotkanie z Jezusem. Katecheza odbędzie się w Sali
Teatralnej.
OGŁOSZENIE PZ CARITAS
Jak co roku w Okresie Wielkiego Postu, PZ Caritas wraz z Caritas DW-P podejmuje takie
akcje jak: Skarbonki Jałmużny Wielkopostnej, Torba Pełna Miłości i sprzedaż świec
wielkanocnych. Skarbonki wyłożone są przy gazetkach parafialnych w kruchcie kościoła. Po
40 dniach Skarbonki przynoszone są do parafii zgodnie z miejscowym zwyczajem. Torby na
środki czystości i artykuły higieniczne będą rozprowadzane w dzisiejszą niedzielę po
Mszach Świętych. Prosimy o zwrot wypełnionych toreb do 18 marca br. Wszystkie akcje
podjęte przez Caritas przeznaczone są na dzieła charytatywne naszej parafii i na pomoc
najuboższym mieszkańcom naszej diecezji. Zachęcamy naszych parafian do wzięcia udziału
w tych akcjach, niech cieszą się zrozumieniem Darczyńców i radością Obdarowanych.
ZAPOWIEDZI

Jakub Siudek, kaw. z par. NMP Matki Kościoła w Sulejówku i Karolina Karpińska, panna
z par. tut.

Niedziela, 18.02. I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
700
+Tadeusza Malinowskiego (18 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
10
W intencjach dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
00
12
++Bolesława, Zofię Pękala, Stanisława, Franciszkę Świtkowskich
1800 Dziękczynno – błagalna w intencji Niny w 15 rocznicę urodzin, w intencji
Leny w 9 rocznicę urodzin, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,
Dary Ducha Świętego dla nich i ich rodziców
Poniedziałek, 19.02.
700
+Tadeusza Malinowskiego (19 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
++Irenę Malinowską (1 rocznica), Henryka i Leokadię Wojda
Wtorek, 20.02.
700
++Stanisława, Mariannę Dziugieł, Mariana Jaglak i Stanisława Dziugieł
00
18
+Tadeusza Malinowskiego (20 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Środa, 21.02.
700
+Tadeusza Malinowskiego (21 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800 NOWENNA: +Stanisława Borkowskiego (9 rocznica); +Elżbietę Gniado;
Dziękczynno – błagalna w 50 rocznicę ślubu Krystyny i Mariana, o Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej dla
nich i całej rodziny;
Czwartek, 22.02. ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
700
++Aleksandrę i Stanisława Duszka, Krystynę i Sławka Polubiec
00
18
+Tadeusza Malinowskiego (22 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Piątek, 23.02.
700
+Tadeusza Malinowskiego (23 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800 NOWENNA: +Janinę Jerzak (15 rocznica)
Sobota, 24.02.
700
+Tadeusza Malinowskiego (24 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
700
++Adelę Tchurznicką (8 rocznica), zm. z r. Tchurznickich, Malinowskich,
Kamińskich, Marię Kulczyk, Marię Kulowik
00
18
Niedziela, 25.02. II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
700
++Wiktora i Zofię Szczurkiewicz, Grażynę Michalską
00
10
+Tadeusza Malinowskiego (25 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
12
+Andrzeja Gałeckiego (4 rocznica)
1800 ++Mariana Partesa i Janusza Nowakowskiego

