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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 miłosierdzie
u Syna Twego.
Niechaj Jego łaska nas umocni,
abyśmy mogli wytrwale
pełnić Bożą wolę,
z wielką pokorą i miłością.
Amen

moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go
stłumić, lecz nie potrafiłem.
- Oto słowo Boże.

PSALM 63

PIERWSZE CZYTANIE

Ciebie, mój Boże, pragnie moja
dusza.

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja
pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś
mnie i przemogłeś. Stałem się
codziennym pośmiewiskiem, wszyscy
mi urągają. Albowiem ilekroć mam
zabierać głos, muszę obwieszczać:
„Gwałt i ruina!”. Tak, słowo Pana stało
się dla mnie każdego dnia zniewagą i
pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie:
„Nie będę Go już wspominał ani mówił
w Jego imię”. Ale wtedy zaczął trawić
moje serce jakby ogień nurtujący w

DRUGIE CZYTANIE

(Jr 20, 7-9)
Prorok poddany próbie

(Rz 12, 1-2)
Rozumna służba Boża

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie
Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę
żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako
wyraz waszej rozumnej służby Bożej.
Nie bierzcie więc wzoru z tego świata,
lecz
przemieniajcie
się
przez
odnawianie umysłu, abyście umieli
rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest
dobre, co Bogu przyjemne i co
doskonałe.- Oto słowo Boże.

ALLELUJA
Niech Ojciec naszego Pana Jezusa
Chrystusa przeniknie nasze serca
swoim światłem, abyśmy wiedzieli,
czym jest nadzieja naszego powołania.
EWANGELIA
(Mt 16, 21-27)
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Jezus zaczął wskazywać swoim
uczniom na to, że musi iść do
Jerozolimy i wiele wycierpieć od
starszych i arcykapłanów, i uczonych w
Piśmie; że będzie zabity i trzeciego
dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął
Go na bok i począł robić Mu wyrzuty:
„Panie, niech Cię Bóg broni! Nie
przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On
odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź
Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą,
bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o
tym, co ludzkie”. Wtedy Jezus rzekł do
swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść
za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje
życie, straci je; a kto straci swe życie z
mego powodu, znajdzie je. Cóż
bowiem za korzyść odniesie człowiek,
choćby cały świat zyskał, a na swej
duszy szkodę poniósł? Albo co da
człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w
chwale Ojca swego razem z aniołami
swoimi, i wtedy odda każdemu według
jego postępowania”.
Oto słowo Pańskie.
O NABOŻEŃSTWIE I SOBÓT
MIESIĄCA - CZĘŚĆ I
Wynagrodzenie składane
Niepokalanemu Sercu Maryi
Wielka obietnica Matki Bożej
Fatimskiej

W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża
powiedziała: „Widzieliście piekło, do
którego idą dusze biednych grzeszników.
Bóg chce je uratować, Bóg chce
rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do
mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni
się to, co wam powiem, wielu zostanie
przed piekłem uratowanych i nastanie
pokój na świecie” „Przybędę, by prosić o
poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu
Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w
pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia
zostaną spełnione, Rosja nawróci się i
zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna
propaganda rozszerzy swe błędne nauki po
świecie, wywołując wojny i prześladowanie
Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec
Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody
zginą, na koniec moje Niepokalane Serce
zatriumfuje”. Siedem lat po zakończeniu
fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła
siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej
części
tajemnicy
fatimskiej.
Jej
przedmiotem było nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia
1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z
Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami
otoczone serce. Dzieciątko powiedziało:
“Miej współczucie z Sercem Twej
Najświętszej Matki, otoczonym cierniami,
którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na
nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez
akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.
Maryja powiedziała: “Córko moja, spójrz,
Serce moje otoczone cierniami, którymi
niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i
niewierności stale ranią. Przynajmniej ty
staraj się nieść mi radość i oznajmij w
moim imieniu, że przybędę w godzinie
śmierci z łaskami potrzebnymi do
zbawienia do tych wszystkich, którzy przez
pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią
spowiedź, przyjmą Komunię świętą,
odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście
minut
rozmyślania
nad
piętnastu
tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi
będą w intencji zadośćuczynienia”.

OGŁOSZENIA
SAKRAMENTU POKUTY

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 CZWARTEK MIESIĄCA
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Przed Mszą Świętą wieczorną nabożeństwo
a po niej adoracja w intencji kapłanów i o powołania.
MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
4 września o g. 08.00 zapraszamy 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
W przyszłą niedzielę 10 września, podczas Mszy Świętej o g. 12.00 odbędzie się poświęcenie
przyborów szkolnych dla dzieci. Przypominamy także, że podręczniki do religii są już dostępne w
księgarniach w Halinowie.
PIELGRZYMKA DEKANALNA DO SULEJÓWKA
W sobotę 9 września wyruszy z naszej parafii piesza pielgrzymka do Sanktuarium M. B.
Pocieszenia w Sulejówku. Wyjście ok. godz. 8 00. Potem, jak zawsze dołączy do nas grupa z Długiej
Kościelnej. Główne nabożeństwo w Sulejówku o godz. 11 30, następnie Msza Święta. Zapraszamy do
czynnego, rodzinnego i licznego udziału.
I KOMUNIA 2018
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. Karty zgłoszeniowe dzieci do I Komunii Świętej są wyłożone w kruchcie kościoła.
Prosimy, aby wypełnione karty przynieść do zakrystii do 15 września.
DIECEZJALNA ZBIÓRKA NA KATOLICKI OŚRODEK ADOPCYJNY
Dziś w naszej diecezji odbywa się zbiórka na Katolicki Ośrodek Adopcyjny. Ofiary możemy
składać do Skarbony przy głównym wejściu do kościoła.
TACA NA SEMINARIUM DUCHOWNE
W przyszłą niedzielę, 10 września ofiary na tacę będą przeznaczone na Seminarium Duchowne
naszej diecezji.
SPOTKANIA RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE (OAZA)
Zapraszamy młodzież na spotkania oazowe w naszej parafii w każdy piątek. Rozpoczynamy od
Mszy Św. o g. 18.00, a po Mszy Św. spotkanie w salce przy zakrystii.
ZBIÓRKI MINISTRANCKIE
Zapraszamy ministrantów młodszych (szkoła podstawowa i gimnazjum) na pierwszą powakacyjną
zbiórkę organizacyjną w sobotę 16 września o g. 09.30. Kandydatów i wszystkich pragnących zostać
ministrantami zapraszamy na zbiórkę organizacyjną w sobotę 16 września o g. 10.15.
OGŁOSZENIE CARITAS
Spotkanie członków PZC odbędzie się 5 września tj. we wtorek po Mszy Św. wieczornej.
Zapraszamy również na spotkanie osoby, które chciałyby pracować w naszym zespole, niosąc
pomoc chorym i potrzebującym w naszym środowisku, docierając tam, gdzie jest ona najbardziej
potrzebna.
ZAPOWIEDZI

Marcin Aleksiejczuk, kaw. z par. tut., Zofia Anna Barańska, panna z par. św. Antoniego Zaccarii
w Warszawie.

Niedziela, 03.09. XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, I NIEDZIELA MIESIĄCA
700
W INTENCJI PARAFIAN
1000
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
1200
Dziękczynno – błagalna w 18 rocznicę urodzin Pawła, o Boże błogosławieństwo, wszelkie
potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla niego i całej rodziny
1700
+Halinę Śledź (3 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1900
+Lucynę Tkaczyk (9 rocznica)
Poniedziałek, 04.09.
700
+Halinę Śledź (4 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
800
Msza Święta na rozpoczęcie Roku Szkolnego
1800
W intencjach Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nim powstałych
Wtorek, 05.09. WSPOMNIENIE ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY, DZIEWICY I ZAKONNICY
700
+Henryka Malinowskiego (intencja od wujka Janka z rodziną)
1800
+Halinę Śledź (5 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800
++Zbigniewa Kowalczyka (4 rocznica), Krystynę Kowalczyk, Krystynę Lesińską
Środa, 06.09.
700
+Halinę Śledź (6 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800

NOWENNA: +Jerzego Sztygowskiego; +Wandę Ludwiniak; +Bożenę Księżopolską w 30
dzień po pogrzebie; ++Wandę Mielcarz (3 rocznica), Józefę i Aleksandra Forysiów;
++Kazimierza Domańskiego, zm. z całej rodziny Wojdygów i Domańskich; Dziękczynno –
błagalna w 13 rocznicę ślubu Ewy i Karola, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej dla nich oraz ich córek Kingi i Oli;
Czwartek, 07.09. WSPOMNIENIE BŁ. IGNACEGO KŁPOTOWSKIEGO, KAPŁANA, I CZWARTEK
700
+Halinę Śledź (7 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800
W intencji Kapłanów
1800
Dziękczynno – błagalna w 50 rocznicę urodzin Elżbiety, o zdrowie, Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej
Piątek, 08.09. ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
700
+Halinę Śledź (8 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
700
Dziękczynno – błagalna w 5 rocznicę ślubu Matyldy i Wojciecha, o zdrowie, Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej
1800
NOWENNA: +Jerzego Sztygowskiego; +Wandę Ludwiniak; +Bożenę Księżopolską;
+Grzegorza Szmurło w 30 dzień po pogrzebie; ++Stanisława Kalinowskiego (11 rocznica),
Tadeusza i Eugeniusza Rybak; ++Wandę Pomianowską i dusze w czyśćcu cierpiące;
++Genowefę Świtkowską (5 rocznica), Franciszka Świtkowskiego (30 rocznica), dziadków
Wdowiarków i Świtkowskich;
Sobota, 09.09.
700
+Halinę Śledź (9 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800
Dziękczynno – błagalna w 20 rocznicę ślubu Małgorzaty i Macieja, o zdrowie, Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla nich i ich dzieci
Niedziela, 10.09. XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
W intencji Parafian
700
Dziękczynno – błagalna w 18 rocznicę urodzin Piotra Mateusza oraz w 25 rocznicę ślubu Jolanty i
1000
1200
1700
1900
1900

Andrzeja, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej
++Mariana Antoniuka (2 rocznica), Mariannę Miszczuk (10 rocznica)
+Halinę Śledź (10 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Dziękczynno – błagalna w 25 rocznicę ślubu Doroty i Mariusza, o zdrowie, Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla nich i ich dzieci
Dziękczynno – błagalna w 6 rocznicę ślubu Magdaleny i Piotra, o zdrowie, Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla nich i ich dzieci

