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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 22, 1-2. 9-13. 15-18) Ofiara Abrahama
Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: "Abrahamie!" A gdy on odpowiedział:
"Oto jestem", powiedział: "Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju
Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę". A gdy przyszedł na to
miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i
związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham
sięgnął po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pana zawołał na niego z nieba i
rzekł: "Abrahamie, Abrahamie!" A on rzekł: "Oto jestem". Anioł powiedział mu: "Nie
podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie
odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna". Abraham, obejrzawszy się poza siebie,
spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w
ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym Anioł Pana przemówił głośno z nieba do
Abrahama po raz drugi: "Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie
szczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak
gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą
warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór
twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu". Oto słowo Boże
PSALM 116
W krainie życia będę widział Boga.

DRUGIE CZYTANIE
(Rz 8, 31b-34) Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna
Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie
oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie
darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg,
który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który
poniósł za nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się
za nami? Oto słowo Boże.
CHWAŁA TOBIE, KRÓLU WIEKÓW.
Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: / "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie".
EWANGELIA
(Mk 9, 2-10) Przemienienie Pańskie
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką.
Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca
sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z
Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co
należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał
się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie". I zaraz potem, gdy się rozejrzeli,
nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał
im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z
martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z
martwych. Oto słowo Pańskie.
Z nauczania papieża Benedykta XVI
Post odejściem od egoizmu
Ponieważ post chrześcijański powinien być odejściem od własnego egoizmu, więc łączy się z
nim nakaz pełnienia dobrych uczynków. Na dźwięk słów „dobre uczynki” jawi się nam
niekiedy na ustach ironiczny uśmieszek albo tez marszczymy czoło. Tymczasem nie
powinniśmy przechodzić na problemem postu do porządku dziennego. Rozejrzyjmy się w
świecie, popatrzmy na głodujące narody. Może lekceważący uśmieszek zniknie z naszej
twarzy. Może uświadomimy sobie, że Bóg nie może być dla nas łaskawy, dopóki my jesteśmy
syci, gdy inni głodują. Jest prawdą, że dzisiaj uprawia się różnorodny post: z powodów
medycznych, estetycznych i innych. To dobrze, lecz taki post nie może wystarczyć
człowiekowi. Celem bowiem takiego postu pozostaje zawsze własne „ja”. Taki post nie
uwalnia człowieka od siebie samego, przeciwnie, służy egocentryzmowi. Człowiek zaś
potrzebuje takiego postu, który uwolniłby go od samego siebie i uczynił wolnym dla Boga, a
przez to dla innych ludzi. Apel, z jakim do nas się zwraca Wielki Post, nie jest przyjemny. Kto
jednak czujnie śledzi sytuację dzisiejszego człowieka, własną swoją sytuację, ten wie, jak
potrzebna jest taka zachęta do realnego postu, wolnego od egoistycznych celów.

OGŁOSZENIA
MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI KS. ANDRZEJA KAMIŃSKIEGO
W sobotę 3 marca o g. 1500 zapraszamy na Uroczystości związane z 76 rocznicą
urodzin śp. Ks. Andrzeja Kamińskiego. Program uroczystego spotkania
przedstawia się następująco: 1. Uroczysta Msza Święta (Mszy Świętej będzie
przewodniczył i homilię wygłosi Ks. Dziekan Dekanatu Sulejówek – Ks. Prałat
Jan Ruciński), 2. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, poświęconej
pamięci śp. Ks. Andrzejowi Kamińskiemu, 3. Promocja książki śp. Ks. Andrzeja
Kamińskiego, 4. Część artystyczna – Program muzyczno – poetycki w
wykonaniu młodzieży i dzieci z Halinowa, 5. Poczęstunek.
I CZWARTEK, I PIĄTEK, I SOBOTA I I NIEDZIELA
W I czwartek po Mszy Świętej wieczornej nabożeństwo, różaniec i adoracja w
intencji kapłanów i o powołania. W I piątek wystawienie Najświętszego
Sakramentu w kaplicy adoracji przez cały dzień, od Mszy Świętej. o g. 7 00 do
1700. Spowiedź od g. 1600. Msze Święte będą odprawiane o g.: 700 1700 oraz 1800.
W I sobotę po Mszy Świętej o g. 700 Różaniec, Litania do NMP i adoracja do g.
900. W I niedzielę , po Mszy Świętej o g. 1000 uczcimy Pana Jezusa procesją
eucharystyczną.
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.
KATECHEZA DLA DOROSŁYCH
W piątek 2 marca po Drodze Krzyżowej zapraszamy dorosłych i młodzież, tych
którzy chcą pogłębić swoją wiarę i wiedzę, na II Katechezę dla dorosłych –
Odpusty w Kościele.
DIECEZJALNA ZBIÓRKA NA MISJE AD GENTES
Dziś w kościołach w naszej diecezji przeprowadzana jest zbiórka na Ad Gentes na Misje.
Jeśli ktoś ma życzenie, taką ofiarę można złożyć do skarbony przy głównym wejściu do
kościoła.
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W MARCU

GRUPA STARSZA (2 rok przygotowań) i GRUPA MŁODSZA (1 rok

przygotowań)– Niedziela (4 marca), g. 1715 – Nabożeństwo Gorzkich Żali w
kościele.
ZAPOWIEDZI

Kamil Rudnicki, kaw. z par. NMP Matki Kościoła w Sulejówku i Karolina
Karpińska, panna z par. tut.

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
Poniedziałek, 26.02.
700
++Jadwigę Zagańczyk (9 rocznica) i Romana Zagańczyka
00
18
+Tadeusza Malinowskiego (26 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Wtorek, 27.02.
700
+Elżbietę Bereda (intencja od Żywego Różańca)
00
18
+Tadeusza Malinowskiego (27 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Środa, 28.02.
700
+Tadeusza Malinowskiego (28 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
NOWENNA: ++Jana Piotrzkowicza (1 rocznica), zm. z r. Piotrzkowiczów,
Czajków, Świerczyńskich; ++Czesławę i Aleksandra Gomulskich;
Czwartek, 01.03. I CZWARTEK MIESIĄCA
700
+Tadeusza Malinowskiego (29 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
W intencji kapłanów
Piątek, 02.03. I PIĄTEK MIESIĄCA
700
+Tadeusza Malinowskiego (30 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
17
+Czesława Zagańczyka (1 rocznica)
00
18
NOWENNA: +Elżbietę Gniado (30 dzień po pogrzebie); +Henryka
Kuśmierowskiego; ++Władysławę Kaska (6 rocznica),Hieronimę Olko (2
rocznica); +Helenę Kucińską – Parol (od Koła Żywego Różańca);
Sobota, 03.03. I SOBOTA MIESIĄCA
700
Rez. p. Kulesza
00
15
+Ks. Andrzeja Kamińskiego
00
18
+Kazimierza Karłowskiego (intencja imieninowa)
Niedziela, 04.03. III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, I NIEDZIELA
MIESIĄCA
700
++Kazimierę (intencja imieninowa) i Jana Gawryś
00
10
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
1200 ++Piotra (22 rocznica), Antoniego (12 rocznica), Annę (8 rocznica) Szuba
1800 +Aleksandra Rosa (1 rocznica)

