PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI ŁASKI BOŻEJ
H a l i n ó w , ul. Okuniewska 61; 05 – 074 Halinów
tel. 0-22 7836074 http://parafiahalinow.pl
nr konta: 18 1240 1082 1111 0010 3677 0235

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.
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PIERWSZE CZYTANIE
(Rdz 3, 9-25) Obietnica odkupienia
Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: "Gdzie
jesteś?" On odpowiedział: "Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem
się, bo jestem nagi, i ukryłem się". Rzekł Pan Bóg: "Któż ci powiedział, że jesteś
nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?" Adam
odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego
drzewa i zjadłem". Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniłaś?"
Niewiasta odpowiedziała: "Wąż mnie zwiódł i zjadłam". Wtedy Pan Bóg rzekł
do węża: "Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt
domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po
wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a
niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę,
a ty zmiażdżysz mu piętę". Oto słowo Boże.
PSALM 130
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.
DRUGIE CZYTANIE
(2 Kor 4, 13 - 5,1) Nadzieja apostolskiego życia
Bracia: Cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: "Uwierzyłem,
dlatego przemówiłem"; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że
Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas

przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca
łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie
poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny,
to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie
bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego
wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co
niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa
wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego
zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz
wiecznie trwały w niebie. Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.
EWANGELIA
(Mk 3, 20-35) Szatan został pokonany
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że
nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go
powstrzymać. Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów". Natomiast uczeni w
Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: "Ma Belzebuba i przez władcę
złych duchów wyrzuca złe duchy". Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w
przypowieściach: "Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo
wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom
wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc
szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać,
lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu
zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę
powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili,
będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy
nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego". Mówili bowiem:
"Ma ducha nieczystego". Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na
dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół
Niego, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o
Ciebie". Odpowiedział im: "Któż jest moją matką i którzy są braćmi?" I
spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: "Oto moja matka i moi bracia.
Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką". Oto słowo Pańskie.
Z NAUCZANIA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI – CZCIĆ EUCHARYSTIĘ DUSZĄ I
CIAŁEM

Pan daje nam się w Ciele. Dlatego nasza odpowiedź powinna być też wyrażana
poprzez nasze ciało, to znaczy, że także nasza pobożność, nasza modlitwa wymaga
właściwego wyrazu w postawie ciała. Ponieważ Pan jako Zmartwychwstały daje nam

się w swoim Ciele, więc okazujmy Mu naszą cześć duszą i ciałem. Wszystkie
duchowe możliwości naszego ciała przynależą do kształtowania Eucharystii: śpiew,
recytacja, milczenie, siedzenie, stanie, klęczenie. Być może za mało dbaliśmy dotąd o
śpiew i słowo, siedzieliśmy przeważnie milcząco obok siebie. Dziś odwrotnie, grozi
nam niebezpieczeństwo zapomnienia o milczeniu. Lecz tylko te trzy rzeczy razem:
śpiewanie, mówienie, milczenie są odpowiedzią obejmującą pełnię możliwości
naszego uduchowionego ciała. To samo odnosi się do trzech zasadniczych postaw
naszego ciała, do postawy siedzącej, stojącej, klęczącej. Może przedtem za mało
myśleliśmy o staniu w czasie liturgii Mszy Świętej i częściowo też o siedzeniu jako
wyrazie słuchania. Przede wszystkim klęczeliśmy. Dziś grozi nam także i tu przeciwne
niebezpieczeństwo. A jednak i tu konieczny jest wyraz każdej z tych trzech postaw.
Do liturgii należy więc i rozmyślające wsłuchiwanie się w Słowo Boże na siedząco, i
pozycja stojąca, jako wyraz gotowości, i klęczenie, cielesny wyraz uwielbienia, w
którym trwamy w gotowości chyląc się jednocześnie przed wielkością żywego Boga i
Jego Imienia. Jezus Chrystus sam modlił się na kolanach na Górze Oliwnej w
ostatnich godzinach przed swoją męką. My klęczymy z Jezusem, klęczymy z Jego
świadkami – począwszy od Szczepana, Piotra i Pawła. Klęczmy przed Jezusem. Jest to
wyraz naszej wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa, który jako Bóg i
człowiek wraz z ciałem i duszą, ciałem i krwią jest obecny wśród nas.

OGŁOSZENIA
W środę 13 czerwca o g. 1715 zapraszamy na Różaniec Fatimski przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem.
2 Spotkanie organizacyjne dla nowych grup do Sakramentu Bierzmowania
odbędzie się w sobotę, 16 czerwca na Sali Teatralnej. Dla grupy z klas VII
Szkoły Podstawowej o g. 1700, a dla grupy z klas II Gimnazjum po Mszy Świętej
wieczornej i Nabożeństwie Czerwcowym.
3 W przyszłą niedzielę, 17 czerwca, w naszej diecezji odbywa się zbiórka do
puszek na stypendia naukowe dla księży studiujących.
4. Zapraszamy do pobożnego uczestnictwa w do Nabożeństwach Czerwcowych,
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które są sprawowane w niedziele o g.
1730, a w dni powszednie po wieczornej Mszy Świętej. Zachęcamy też do
wspólnej modlitwy przy kapliczkach.
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Zapowiedzi: Mariusz Sokół, kaw. z par. tut. i Agnieszka Abramowska, panna z par. w
Kałuszynie;
Paweł Harasimowicz, kaw. z par. tut. i Monika Łuszczewska, panna z par
Przemienienia Pańskiego w Sulejówku – Miłośnie; Tomasz Grądzki, kaw. z par. tut. i
Justyna Koczkodan, panna z par. w Grajewie; Grzegorz Lech, kaw. z par. tut. i Małgorzata
Miśko, panna z par. Długa Kościelna; Mateusz Ziarno, kaw. z Warszawy i Angelika
Podstawka, panna z par. tut.

Niedziela, 10.06. X NIEDZIELA ZWYKŁA
700
W intencji Parafian
00
10
+Andrzeja Chojnackiego
00
12
+Andrzeja Gałeckiego
00
18
Rez. p. Kuśmierowska
Poniedziałek, 11.06. WSPOMNIENIE ŚW. BARNABY, APOSTOŁA
700
1800
Rez. p. Kobiałka
Wtorek, 12.06.
700
1800
+Marię Dziedzic (4 rocznica)
Środa, 13.06. WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, KAPŁANA I DOKTORA
KOŚCIOŁA
700
+Antoniego Modzelewskiego (3 rocznica)
00
18
NOWENNA: O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Lenusi; O Boże
błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Ewy; Dziękczynno – błagalna w 25 rocznicę
ślubu Agaty i Szczepana Charkiewicz, o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne
łaski, opiekę Matki Bożej; Dziękczynno – błagalna w 70 rocznicę urodzin Genowefy
Jachowicz, o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej
dla niej i jej całej rodziny: dzieci i wnuków; O Boże błogosławieństwo i wszelkie
potrzebne łaski dla mieszkańców ul. Jana Pawła II; O Boże błogosławieństwo i
wszelkie potrzebne łaski dla Parafialnego Zespołu Caritas, w intencji wolontariuszy,
darczyńców i podopiecznych; +Zofię Cała; +Józefa Ludwiniaka; +Wiesława
Gójskiego; +Jana Brzezińskiego (6 rocznica);
Czwartek, 14.06. WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA KOAZALA, BISKUPA I
MĘCZENNIKA
700
1800
+Jana Żak (intencja imieninowa)
Piątek, 15.06.
700
1800
NOWENNA: O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Lenusi; O Boże
błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Ewy; O Boże błogosławieństwo i wszelkie
potrzebne łaski dla mieszkańców ul. Jana Pawła II; O Boże błogosławieństwo i
wszelkie potrzebne łaski dla Parafialnego Zespołu Caritas, w intencji wolontariuszy,
darczyńców i podopiecznych;+Zofię Cała; +Wiesława Gójskiego; ++Jana (17
rocznica), Zdzisława Witanowskich; ++Józefę i Andrzeja Tomczuk; ++Marię,
Władysława Foryś – Wertelnik;
Sobota, 16.06.
700
++Aleksandrę i Stanisława Duszka, Krystynę i Sławka Polubiec
00
18
+Ks. Wacława Niewiatowskiego (intencja z okazji dnia święceń kapłańskich)
Niedziela, 17.06. XI NIEDZIELA ZWYKŁA
700
W intencji Parafian
00
10
W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
00
12
O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski w 22 rocznicę ślubu Anny i
Sylwestra oraz dla ich dzieci: Pauli, Nicol i Oskara
00
18
O Boże błogosławieństwo , łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Leny

