OGŁOSZENIA
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 27 SIERPNIA
Od września wraca zwykły porządek Mszy Świętych.
W dni powszednie
700 i 1800. W niedziele
700, 1000, 1200, 1700 1900.
Bardzo prosimy, aby do Sakramentu Pokuty przystępować przed Mszą Świętą. Ze względu na to, że w
naszej parafii pozostało 2 księży, sakrament pokuty w niektóre dni tygodnia będzie możliwy tylko
przed Mszą Świętą, ze względu na Msze Święte koncelebrowane.
I PIĄTEK, SOBOTA I NIEDZIELA
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek, sobota i niedziela miesiąca.
- W pierwszy piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji przez cały dzień, od Mszy
św. o godz. 700 do 1700. Spowiedź od godz. 1600. Msze Św. będą odprawiane o godz. 700 1700 1800 oraz 1900.
- W sobotę, Msza św. o godz. 800 o Matce Bożej, wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec,
Litania do NMP i adoracja do godz. 1000.
- W niedzielę procesja eucharystyczna po Mszy Św. o godz. 1000.
PIELGRZYMKA DEKANALNA DO SULEJÓWKA
W sobotę 9 września wyruszy z naszej parafii piesza pielgrzymka do Sanktuarium M. B. Pocieszenia w
Sulejówku. Wyjście ok. godz. 800. Potem, jak zawsze dołączy do nas grupa z Długiej Kościelnej. Główne
nabożeństwo w Sulejówku o godz. 1130, następnie Msza Święta. Zapraszamy do czynnego i licznego
udziału.
MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
W tym roku Nowy Rok Szkolny rozpoczynamy w poniedziałek 4 września. Zapraszamy tego dnia
wszystkich uczniów naszych szkół, rodziców, nauczycieli i pracowników szkół na Mszę Świętą, którą razem
z Panem Bogiem rozpoczniemy nowy rok pracy szkolnej. Pamiętajmy także o spowiedzi świętej na
początku Nowego Roku Szkolnego.
POŚWIĘCENIE PRZYBORÓW SZKOLNYCH
Poświęcenie przyborów szkolnych odbędzie się w naszej parafii tradycyjnie już w II niedzielę września,
czyli 10 września. Poświęcenie odbędzie się na Mszy Świętej o g. 12.00. Przypominamy także, że
podręczniki do religii są już dostępne w księgarniach w Halinowie.
ZBIÓRKA NA KONTYNUACJĘ PRAC REMONTOWYCH
W ostatnią niedzielę zebraliśmy na fundusz remontowy 5412 zł.. Wszystkim ofiarodawcom składamy
serdeczne Bóg zapłać.
ZBIÓRKA NA POMOC W ODBUDOWIE KATEDRY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

W dzisiejszą niedzielę odbywa się diecezjalna zbiórka na pomoc w odbudowie katedry w Gorzowie
Wielkopolskim, która została trawiona pożarem 1 lipca bieżącego roku. Ofiary można składać do skarbony
przy głównych drzwiach kościoła.
DIECEZJALNA ZBIÓRKA NA KATOLICKI OŚRODEK ADOPCYJNY
W przyszłą niedzielę w naszej diecezji odbędzie się zbiórka na Katolicki Ośrodek Adopcyjny. Ofiary będzie
można składać do skarbony przy głównym wejściu do kościoła.
I KOMUNIA I ROCZNICA 2018
W 2018 R. planujemy: Pierwszą Komunię Św. - 19 maja, w sobotę przed Zesłaniem Ducha Świętego w
dwóch grupach. Rocznicę I Komunii św. – 27 maja, w niedzielę Trójcy Przenajświętszej. Spotkanie
organizacyjne dla dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej w 2018 r. odbędzie się w
III niedzielę września, czyli 17 września o g. 11.00, a o g. 12.00 dzieci uczestniczą we Mszy Świętej, w
czasie której w ramach homilii odbędzie się katecheza liturgiczna dla nich.
INTENCJE NA ROK 2018
Od 1 września będą przyjmowane intencje na rok 2018. Intencje będą przyjmowane na cały rok od stycznia
do grudnia.
ZAPOWIEDZI

Dominik Gajek, kaw. z par. w Okrzeji, Justyna Rosiak, panna z par. tut.

Słowo abp. Henryka Hosera SAC przed rozpoczęciem Peregrynacji Kopii Wizerunku MB
Częstochowskiej
Drodzy Bracia i Siostry,
Duchowieństwo i Wierni Diecezji Warszawsko-Praskiej,

Diecezja Warszawsko Praska dostępuje niezwykłego zaszczytu. Odwiedzi Ją Matka Boża w kopii
obrazu Częstochowskiego, od 2 września 2017 do roku do 16 czerwca roku 2018.
Peregrynacja rozpocznie się w chwili, gdy wspominamy 300. rocznicę koronacji obrazu
jasnogórskiego koronami ofiarowanymi przez Papieża Klemensa XI. Jednocześnie wspominamy
stulecie objawień fatimskich, tak ciągle i zawsze aktualnych. I wreszcie z wdzięcznością wspominamy
i przeżywamy srebrny jubileusz istnienia naszej Diecezji, ustanowionej w maryjne święto
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
Duszpasterski rok 2017/2018 przeżywamy pod hasłem nowego programu: „Jesteśmy napełnieni
Duchem Świętym”. Tegoż Ducha i Jego dary otrzymujemy już w sakramencie Chrztu św. I zwłaszcza
w Sakramencie Bierzmowania. Gdy modlimy się do Matki Bożej słowami: „Zdrowaś Maryjo łaski pełna”
wyznajemy Jej napełnienie Duchem Świętym Stworzycielem, co potwierdza Anioł Gabriel w czasie
Zwiastowania: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i Moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”. Maryja jest posłana do nas „w Duchu Świętym”, niosąc Jego
Dary i będąc Pośredniczką Łask. To nie Ona, lecz my przychodzimy z pustymi rękami.
Matka Boża w obrazie Częstochowskim odwiedzi nasze wioski i miasta, przejdzie koło naszych
domów, zatrzyma się w naszych kościołach i kaplicach. Udzieli nam królewskiej audiencji Królowej
i Matki, audiencji, której nie wolno przeoczyć. Ona wszystkich wysłuchuje i na wszystko reaguje, jeśli
zwracamy się do Niej z ufnością, wiarą i nadzieją.
W ciągu krótkiej historii naszej Diecezji, to już trzeci raz, gdy Matka Boża w swoim wizerunku ukazuje
się naszym oczom. Była peregrynacja Matki Bożej Fatimskiej w roku 1996 i kilka lat temu Matki Bożej
Loretańskiej. Jednak zawsze jest to jedna i ta sama Maryja z Nazaretu, Matka Boża i Matka nasza.
A zatem „Idźmy, tulmy się jak dziatki do serca Maryi Matki!”.
Zapraszam wszystkich – duchownych diecezjalnych i zakonnych, rodziny zakonne, ruchy
i stowarzyszenia, środowiska diecezjalne, wiernych świeckich – do udziału w uroczystości
rozpoczęcia peregrynacji Kopii Jasnogórskiego Wizerunku. W sobotę, 2 września, na placu przed
radzymińską Kolegiatą Przemienienia Pańskiego, Eucharystią o godzinie 12.00 rozpoczniemy czas
tego wyjątkowego nawiedzenia.
Z serca błogosławię
+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

W NASZEJ PARAFII W HALINOWIE PEREGRYNACJĘ OBRAZU MATKI BOŻEJ BĘDZIEMY
PRZEŻYWAĆ 30 LISTOPADA W CZWARTEK 2017 R.

