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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.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
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PIERWSZE CZYTANIE
(Pwt 4, 1-2. 6-8) Wezwanie do zachowywania przykazań
«A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do
posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja
wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na
was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w
oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki
naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg
nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak
całe to Prawo, które ja wam dziś daję? Oto słowo Boże.

PSALM 15
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

DRUGIE CZYTANIE
(Jk 1, 17-18. 21b-22. 27) Wprowadzać słowo w czyn
Bracia moi umiłowani: Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z
góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli
zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Przyjmijcie
w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.
Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych
siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i
wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nie skażonym wpływami świata. Oto
słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

EWANGELIA
(Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23) Prawo Boże a zwyczaje
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I
zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi
rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli
sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie
obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak
obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni
w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą
nieczystymi rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was,
obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest
ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście
przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji». Potem przywołał znowu tłum do siebie
i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w
człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni
człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd,
kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość,
obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». Oto
słowo Pańskie.

OGŁOSZENIA
1 Dziś w I niedzielę, uczcimy Pana Jezusa Procesją Eucharystyczną, po Mszy Świętej o g. 10 .
2 W dzisiejszą niedzielę odbywa się zbiórka do skarbony na Katolicki Ośrodek Adopcyjny.
3 Msza Święta w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników naszych
00

szkół, na rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się jutro, o g. 800. Przypominamy i prosimy,
aby rodzice zadbali o spowiedź świętą swoich dzieci na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

4 W I czwartek po Mszy Świętej wieczornej Adoracja Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo
w intencji nowych powołań.

5 W I piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji przez cały dzień, od
Mszy Świętej. o g. 700 do 1700. Spowiedź od g. 1600. Msze Święte będą odprawiane o g.: 700 1700
oraz 1800.

6 Od września zapraszamy osoby dorosłe, na Katechezy dla Dorosłych. Będą odbywały się w
każdy piątek, po wieczornej Mszy Świętej na Sali Teatralnej. Pierwsza Katecheza – 7 września.

7

Serdecznie zapraszamy tegorocznych uczestników kolonii w Cyrhli do udziału w
spotkaniu organizowanym przez Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej w dniu
08.09.(sobota). Zbiórka przed naszym kościołem o godz. 8.30. Powrót ok. godz. 14.00.
Chętnych na wyjazd prosi o kontakt telefoniczny pani Agnieszka Janaszek (502 280 320).

8 W niedzielę 9 września zapraszamy na pielgrzymkę do Loretto, gdzie odbędzie się odpust ku
czci bł. Ignacego Kłopotowskiego i poświęcenie nowego kościoła, przy Sanktuarium Matki Bożej
Loretańskiej, którego dokona bp Romuald Kamiński. Wyjazd jest o g. 615 sprzed naszego kościoła.

Koszt 15 zł. i zapisy w zakrystii. Proponujemy dwie możliwości pielgrzymowania tego dnia do
Loretto. Cała grupa jedzie Wyszkowa i z stamtąd osoby chętne odbywają pieszą pielgrzymkę do
Loretto z grupą z Wyszkowa (ok. 12 km). Osoby nie czujące się na siłach do pieszego
pielgrzymowania zostają zawiezione do Loretto i tam przeżywają dzień odpustu wg. planu, który
jest zamieszczony na plakacie w gablocie przed kościołem.
Grupa idąca z Wyszkowa z ks. Przemkiem w pielgrzymce pieszej dochodzi do Loretto na g. ok 11 00
i uczestniczy w dalszym programie uroczystości.

9 W niedzielę 9 września, podczas Mszy św. o 12

obędzie się poświęcenie przyborów szkolnych
– zapraszamy zwłaszcza dzieci klas pierwszych i rodziców.
00

10 Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne.
11 W sobotę 15 września wyruszy z naszej parafii piesza pielgrzymka do Sanktuarium

M. B.
Pocieszenia w Sulejówku. (O zmianie terminu pielgrzymki z 8 na 15 września poinformował nas
Proboszcz z Sulejówka) Wyjście ok. godz. 830 (30 minut później niż w ubiegłych latach). Potem, jak
zawsze dołączy do nas grupa z Długiej Kościelnej. Główne nabożeństwo w Sulejówku o godz. 1130,
następnie Msza Święta. Zapraszamy do czynnego, rodzinnego i licznego udziału.

12 Sakrament Bierzmowania, który miał być udzielony naszej młodzieży na początku września, z
przyczyn organizacyjnych odbędzie się w czwartek, 4 października o g. 18 00. Obowiązkowe próby
do Sakramentu Bierzmowania odbędą się: w sobotę 29 września o g. 1500 oraz w niedzielę 30
września o g. 1500. Spowiedź święta przed Sakramentem Bierzmowania odbędzie się w środę 3
października od g. 1600. Nowe grupy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klasy III
Gimnazjum i VIII klasy Szkoły Podstawowej spotkania formacyjne rozpoczną w październiku.

13 Pragniemy przypomnieć rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli w naszej parafii, że
w Rozporządzeniu Ministerstwa Oświaty czytamy, że lekcje religii dla dzieci w przedszkolu są
organizowane „na prośbę (życzenie)” rodziców. Zarówno parafia, jak szkoła są gotowe podjąć się
tego zadania. Potrzebna jest jednak także inicjatywa rodziców. Troska o katechizację jest sprawą
odpowiedzialności rodziców dzieci i młodzieży na każdym poziomie nauczania.

14 Od wczorajszej soboty przyjmujemy intencje na rok 2019.
15 Kościół przeżywa teraz rok poświęcony młodym ludziom. Nie chcemy, by przeszedł on bez
echa. To jeden z powodów, dla których zapraszamy młodzież z całej Polski na Stadion Narodowy.
Będzie to spotkanie, które ma na celu zgromadzić młodych ludzi na uwielbieniu Pana Boga.
Chcemy zaprosić ich nie tylko do ożywienia wiary, ale też do wsłuchania się w konkretne katechezy
formacyjne, pokazać im różne drogi rozwoju, którymi mogą pójść. W 12-godzinnym spotkaniu,
które odbędzie się 6 października na Stadionie PGE Narodowym, weźmie udział 15 znanych osób.
Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. Bp Grzegorz Ryś, ks. Jakub Bartczak, a także liczni
świeccy. O szczegółach tego wydarzenia można przeczytać na stronie: stadionmlodych.eu

16

W poniedziałek 10 września o g. 1800 zapraszamy dzieci i rodziców z klas III
przygotowujących się do I Komunii Świętej na Mszę Świętą, połączoną z katechezą liturgiczną oraz
na spotkanie formacyjne po Mszy Świętej.

17

Zapraszamy osoby chętne do zapisania się do Chóru Parafialnego. Wszystkie szczegółowe
informacje dostępne są u p. Organisty.

18 Zapowiedzi: Andrzej Jerzy Rogala, kaw. z par. tut., Katarzyna Iwona Stefańczyk, panna
z par. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Warszawie.

Niedziela, 02.09. XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
700
+Władysławę Ciok (2 Msza Święta Gregoriańska)
00
10
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
00
12
++Zofię i Aleksandra Czyszkowskich, Zuzannę i Stanisława Wojtasiak, Jana i Annę
Malesa oraz wszystkich zmarłych z tych rodzin
00
18
+Wacława Czarkowskiego
Poniedziałek, 03.09. WSPOMNIENIE, ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO, PAPIEŻA I
DOKTORA KOŚCIOŁA
700
+Władysławę Ciok (3 Msza Święta Gregoriańska)
00
8
W intencji uczniów, rodziców, nauczycieli, katechetów i wszystkich pracowników
szkół na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego
00
18
W intencji Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nim powstałych
Wtorek, 04.09.
700
+Władysławę Ciok (4 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
+Zbigniewa Kowalczyka (5 rocznica), Krystynę Lesińską, Krystynę Kowalczyk
Środa, 05.09.
700
+Władysławę Ciok (5 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: O opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Lenusi; Dziękczynno –
błagalna w rocznicę urodzin Lenki, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę
Matki Bożej dla niej, jej siostry i rodziców; Dziękczynno – błagalna w 12 rocznicę
urodzin Piotra, O Boże błogosławieństwo dla niego i całej rodziny; O udaną operację i
powrót do zdrowia dla Wiesi; +Pawła Chłopik; +Kazimierza Walko (1 rocznica)
Czwartek, 06.09. I CZWARTEK MIESIĄCA
700
+Władysławę Ciok (6 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
W intencji kapłanów
Piątek, 07.09. WSPOMNIENIE BŁ. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO, KAPŁANA,
I PIĄTEK MIESIĄCA
700
O Boże błogosławieństwo dla osób skrzywdzonych, o uzdrowienie ich ran i o
uleczenie konsekwencji krzywd
00
17
+Władysławę Ciok (7 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: O opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Lenusi; Dziękczynna w 6
rocznicę ślubu Matyldy i Wojciecha z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej i o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Piotra; +Pawła Chłopik; +Wiesława
Gójskiego; ++Janinę i Henryka Kuśmierowskich; ++Krystynę, Stefana Banaszek,
Eugeniusza Pietrzak; ++Wandę Mielcarz (8 rocznica), Józefę i Aleksandra Foryś.
Sobota, 08.09. ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
700
+Władysławę Ciok (8 Msza Święta Gregoriańska)
00
7
++Henrykę (1 rocznica), Karola Kruszyńskich, Kazimierę Fabijańską
00
18
W intencji rodziców modlących się na Różańcu Świętym za swoje dzieci, w intencji
ich dzieci oraz w intencji Koła Różańcowego Mężczyzn
Niedziela, 09.09. XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
700
++Stanisława Kalinowskiego (12 rocznica), Eugeniusza, Tadeusza, Celinę Rybak
00
10
+Władysławę Ciok (9 Msza Święta Gregoriańska)
00
12
Rez. p. Antoniuk
00
18
Rez. p. Stryjek

