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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.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK B 9 IX 2018 R. NR 390
PIERWSZE CZYTANIE
(Iz 35, 4-7a) Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą
Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta;
przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić». Wtedy przejrzą
oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak
jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i
strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj
w krynice wód. Oto słowo Boże.
PSALM 146
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.
DRUGIE CZYTANIE
(Jk 2, 1-5) Bóg wybrał ubogich
Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego, Jezusa Chrystusa uwielbionego,
nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek
przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w
zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato przyodzianego i powiecie: «Ty
usiądź na zaszczytnym miejscu», do ubogiego zaś powiecie: «Stań sobie tam
albo usiądź u podnóżka mojego», to czy nie czynicie różnic między sobą i nie
stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy
Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców
królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
EWANGELIA
(Mk 7, 31-37) Uzdrowienie głuchoniemego
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie,
przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili
Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył
palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i
rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy,
więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby
nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I
przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym
słuch przywraca i niemym mowę». Oto słowo Pańskie.

Sakramenty Święte
Przygotowując się do Pierwszej Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania uczymy się
prostej formuły – definicji czym jest sakrament: ”To widzialny znak niewidzialnej łaski
Bożej.” Kontakt człowieka z Jezusem Chrystusem przez znaki sakramentalne wymaga
najpierw wiary. Mówi o tym sam Jezus, jak też i praktyka Kościoła czasów apostolskich.
Czytając Dzieje Apostolskie odsłania się naszym oczom obraz, jak rodzący się Kościół
pojmował związek między wiarą, a sakramentami. Wejście do wspólnoty Kościoła przez
chrzest było następstwem głoszenia Ewangelii, która rodziła wiarę w Jezusa Chrystusa jako
Zbawiciela. Wiara oznaczała przyjęcie całej treści doktrynalnej i moralnej zawartej w Jego
nauczaniu. Sprawdzalnym znakiem takiej wiary było nawrócenie przejawiające się w
całkowitej zmianie dotychczasowego sposobu myślenia i postepowania. W Dziejach
Apostolskich spotykamy świadectwo: „Cóż mamy czynić bracia? Zapytali Piotra i
pozostałych apostołów. Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was
ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w
darze Ducha Świętego”(Dz 2, 37-38). Dopiero wtedy, gdy przez wiarę Chrystus zamieszka
w sercu (por. Ef 3, 17), jest on należycie usposobiony i dysponowany do owocnego przyjęcia
sakramentu. W Sakramentach Świętych ma miejsce spotkanie zbawiającego Boga z
wierzącym w Niego i miłującym Go człowiekiem. Wiara i miłość stanowią więc nieodzowne
warunki, których spełnienie upoważnia do prośby o sakrament i zapewnia jego owocne
przyjęcie. Dla niewierzących sakramenty Kościoła są najczęściej jedynie częścią tradycji,
folkloru lub nawet niekiedy czynnościami magicznymi, wykonanie których ma zapewnić
doczesną przychylność bóstwa i wykorzystać je do swoich doraźnych celów. Tymczasem
ustanowione przez Chrystusa sakramenty są widzialnymi znakami łaski i miłości Boga do
człowieka, ale także znakami wiary i miłości człowieka do Boga. W sakramentach dochodzi
do spotkania człowieka wierzącego ze zbawiającym Bogiem w czynnościach liturgicznych
(słowa i gesty), które razem tworzą liturgię poszczególnych sakramentów. Znak widzialny
sprawowanego sakramentu wyraża, uobecnia działanie Boga dla dobra człowieka. Za nim
idzie konkretny dar przekazywany przez Boga dla człowieka żyjącego w określonym
miejscu i czasie. Dar dla człowieka zmierzającego po trudnych drogach życia do Domu
Ojca.

OGŁOSZENIA
1 Taca w dzisiejszą niedzielę jest przeznaczona na Seminarium Duchowne.
2 Jutro 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.

3 W czwartek, 13 września, po Mszy Świętej zapraszamy na Różaniec Fatimski.
4 W piątek będziemy obchodzić święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a

w sobotę

Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.

5

Zapraszamy osoby dorosłe na kolejną Katechezę dla Dorosłych, która odbędzie się w
piątek, 14 września, po wieczornej Mszy Świętej na Sali Teatralnej.

6 W sobotę 15 września wyruszy z naszej parafii piesza pielgrzymka do Sanktuarium

M. B.
Pocieszenia w Sulejówku. 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.

7

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.

8 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.

9 Kościół przeżywa teraz rok poświęcony młodym ludziom. Dlatego zapraszamy młodzież
na wydarzenie – Stadion młodych, które odbędzie się 6 października br. na Stadionie PGE
Narodowym. O szczegółach tego wydarzenia można przeczytać na stronie:
stadionmlodych.eu. W przyszłą niedzielę nasz parafianin, p. Przemysław, po ogłoszeniach
w czasie każdej Mszy Świętej przybliży nam bliżej ideę tego wydarzenia.

10

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

11 Parafialny Zespół Caritas

serdecznie zaprasza do pracy w PZC młodzież, i inne chętne
osoby. Ideą pracy w Caritas jest bezinteresownie nieść pomoc i poświęcenie słabszym,
potrzebującym i dotkniętym przez los w naszej społeczności jako wolontariusz. PZC
podejmuje różne formy pomocy, lecz nie zawsze realizacja dochodzi do skutku ze względu
na brak rąk do pracy. Zapraszamy osoby które chcą pracować w PZC na najbliższe
spotkanie 18 września po Mszy Świętej wieczornej."

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

13

Młodzież, z Ruchu Światło – Życie pragnie zaprosić swoich rówieśników do swojej
wspólnoty.
Niedziela, 09.09. XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
700
++Stanisława Kalinowskiego (12 rocznica), Eugeniusza, Tadeusza, Celinę Rybak
00
10
+Władysławę Ciok (9 Msza Święta Gregoriańska)
00
12
++Mariana Antoniuka (3 rocznica), zm. z r. Antoniuków, Stefaniaków, Sobolewskich,
Miszczuków
00
18
Rez. p. Stryjek
Poniedziałek, 10.09.
700
1800
+Władysławę Ciok (10 Msza Święta Gregoriańska)
Wtorek, 11.09.
700
+Władysławę Ciok (11 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
++Edwarda Wieczorek (21 rocznica), Dariusza Wieczorek, o łaskę życia wiecznego
Środa, 12.09.
700
+Władysławę Ciok (12 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: O opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Lenusi; O Boże
błogosławieństwo dla rodziny; O łaskę zdrowia dla Haliny Kałuska; Dziękczynno –
błagalna w 1 rocznicę urodzin Ninki, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
opiekę Matki Bożej dla niej, jej siostry i rodziców; +Pawła Chłopik; +Jadwigę
Dąbrowską (30 dzień po pogrzebie);
Czwartek, 13.09. WSPOMNIENIE, ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, BISKUPA I
DOKTORA KOŚCIOŁA
700
+Władysławę Ciok (13 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
++Zofię i Janusza Sobieraj
Piątek, 14.09. ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
700
+Władysławę Ciok (14 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: O opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Lenusi; Dziękczynno –
błagalna w 14 rocznicę urodzin Szymona, o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla niego
i brata; O Boże błogosławieństwo dla Beaty i Roberta i ich dzieci w 30 rocznicę ślubu;
O zdrowie dla Marka; +Pawła Chłopik; +Jadwigę Dąbrowską; +Ryszarda Łądkę (6
rocznica); ++Kazimierza Domańskiego, zm. z c. r. Domańskich i Wojdygów;
++Rodziców Stanisławę i Kazimierza Oklesińskich, Helenę i Jana Popławskich;
Sobota, 15.09. WSPOMNIENIE NMP BOLESNEJ
700
+Władysławę Ciok (15 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla rodziny
Niedziela, 16.09. XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
700
+Władysławę Ciok (16 Msza Święta Gregoriańska)
00
10
W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
00
12
Dziękczynno – błagalna w 1 rocznicę ślubu Julii i Pawła, oraz o potrzebne łaski dla
syna Szymona
00
18
Rez. p. Jankowska

