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.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK B 4 XI 2018 R. NR 398
PIERWSZE CZYTANIE
(Pwt 6, 2 - 6) Będziesz miłował Boga z całego serca
Mojżesz powiedział do ludu: «Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując
wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom
i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie
tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci
przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód.
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana,
Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.
Pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję». Oto słowo Boże.

PSALM 18
Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

DRUGIE CZYTANIE
(Hbr 7, 23 - 28) Nieprzemijające kapłaństwo
Bracia: Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im
trwać przy życiu. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo
nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego
przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem
potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od
grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany, jak
inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem
za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo
bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi,

złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia arcykapłanem Syna doskonałego na wieki. Oto
Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

EWANGELIA
(Mk 12, 28b - 34) Największe Przykazanie
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze
wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan
Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim
sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to:
„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania
większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu,
słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym
sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy
daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie
odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie
odważył się Go więcej pytać. Oto słowo Pańskie.

CO DAJE SAKRAMENT CHRZTU ŚWIETEGO?
Sakramenty są źródłem łaski Bożej, z którego możecie czerpać siłę do zwyciężenia
właściwych ludzkiej naturze słabości. Pan w swojej dobroci przewidział te środki, aby
wspomagać nas na każdym etapie ziemskiej wędrówki – nauczał św. Jan Paweł II. Ta
katecheza ma odpowiedzieć na pytanie, co daje nam sakrament chrztu i jakie jest jego
znaczenie dla chrześcijanina? Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 1213 mówi, że
chrzest jest fundamentem całego chrześcijańskiego życia i bramą otwierającą dostęp do
innych sakramentów. Jest więc pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, ponieważ bez
niego nie można się zbawić ani przyjąć żadnego innego sakramentu. Większość katolików
zna tylko jeden skutek przyjęcia chrztu świętego – oczyszczenie z grzechu pierworodnego.
Okazuje się jednak, że jest ich więcej, a sakrament ten ma o wiele głębsze znaczenie.
NAJWAŻNIEJSZE SKUTKI PRZYJĘCIA CHRZTU ŚWIĘTEGO TO:
1 Oczyszczenie z grzechu pierworodnego – Bóg poprzez sakrament chrztu gładzi wszystkie
grzechy, a więc tak grzech pierworodny, jak i wszystkie grzechy uczynkowe popełnione
przed chrztem – dzięki czemu nie jesteśmy skazani na potępienie wieczne i oddalenie od
Boga. W Dziejach Apostolskich czytamy: Niech każdy z was będzie ochrzczony dla
odpuszczenia grzechów.
2 Ponowne narodziny (duchowe) – człowiek rodzi się po raz kolejny, tym razem nie w sensie
fizycznym, ale duchowym. Ten Sakrament jest konieczny do zbawienia, gdyż Zbawiciel
wyraźnie powiedział do Nikodema: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może
wejść do Królestwa Bożego (J 3, 5).
3 Powrót do raju – w sensie duchowym. Bóg wypędził z niego człowieka, ponieważ ten
zgrzeszył; dzięki sakramentowi chrztu świętego mamy możliwość powrotu do krainy
szczęśliwości, gdzie możemy być blisko Boga. Gdyż jak powiada św. Paweł: Teraz jednak
dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma już potępienia.
4 Duchowe naznaczenie człowieka na zawsze – sakrament chrztu wyciska na duszy
niezatarte znamię, które jest widoczne tylko dla Boga i oznacza naszą przynależność do

Niego. Niezależnie od tego, jaką drogę wybierzemy – dobrą czy złą – nie wymażemy tego
znaku. Dlatego sakrament chrztu można przyjąć tylko raz w życiu.
5 Stworzenie człowieka na nowo w Chrystusie. Osoba ochrzczona staje się dzieckiem
Bożym. List do Rzymian przypomina, że przez Chrzest stajemy się dziećmi, dziedzicami
Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Jako dzieci Boże otrzymujemy imię, które towarzyszy
nam przez całe życie.
6 Włączenie człowieka ochrzczonego do Kościoła – Kościół stanowiący wspólnotę ludzi
wierzących jest symbolem Ciała Chrystusa, zatem tylko poprzez włączenie się do tej
wspólnoty człowiek ma możliwość stać się członkiem Mistycznego Ciała Chrystusa.
7 Udzielenie łaski uświęcającej, dzięki której dusza ochrzczonego staje się mieszkaniem
Trójcy Świętej, a Duch Święty obdarza nadnaturalnymi cnotami: wiarą, nadzieją i miłością.
OD CHWILI CHRZTU ŚWIETEGO CHRZEŚCIJANIE, UŚWIĘCENI PRZEZ ŁASKĘ SĄ WEZWANI I
ZOBOWIĄZANI DO WYZNAWANIA WIARY I ŻYCIA WG NAUKI CHRYSTUSA.

OGŁOSZENIA
1 Dziś, w

I niedzielę, uczcimy Pana Jezusa Procesją Eucharystyczną po Mszy Świętej o g.
10 . Po procesji odbędzie się spotkanie formacyjne dla Wspólnot Żywego Różańca.
00

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. Po Mszy Świętej odbędzie się również błogosławieństwo i rozdanie
modlitewników.

3 W piątek przypada Święto Bazyliki Laterańskiej. Tego dnia udziela się odpustu zupełnego
wiernym, którzy nabożnie nawiedzą katedrę lub konkatedrę i odmówią tam Ojcze nasz i
Wierzę w Boga. Pozostałe warunki odpustu to: bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie
Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyzbycie się przywiązania do
grzechu, nawet lekkiego.

4 W piątek 9 listopada nie będzie Katechezy dla Dorosłych.
5 W przyszłą niedzielę, 11 listopada będziemy obchodzić

100 Rocznicę Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Centralne obchody tego Święta w naszej Gminie odbędą się w
Okuniewie. Program jest następujący: 1045 uroczyste odegranie Hymnu Państwowego; 1130 –
Msza Święta w intencji Ojczyzny; 1230 – przemarsz na Cmentarz Parafialny; 1315 – Koncert
Patriotyczny i Grochówka.

6 W przyszłą niedzielę, 11 listopada będzie przeprowadzona zbiórka do skarbony z okazji
dnia solidarności z Kościołem Prześladowanym.
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W ciągu roku Modlitwa Wypominkowa będzie w każdą trzecią niedzielę miesiąca
o godz. 915, a Msza Święta o g. 1000 tego dnia będzie sprawowana w intencji tychże
zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada można zyskać specjalny odpust zupełny ofiarowany tylko w
intencji zmarłych. W tym celu należy: 1 - nawiedzić cmentarz, kościół lub kaplicę; 2 - odmówić tam
Modlitwę Pańską, Wyznanie wiary, modlitwę według intencji Ojca Świętego; 3 - być w stanie Łaski
Uświęcającej; 4 - przyjąć Komunię Świętą; 5 - nie mieć żadnego przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.
[Warunek ten oznacza dyspozycję wewnętrzną: szczere, nie pozostawiające żadnych niedomówień
nastawienie umysłu i woli na spełnianie Woli Bożej, jej najdrobniejszych nakazów i na pełne jej
umiłowanie, przy równoczesnym odwróceniu się od wszelkich nieuporządkowanych powikłań ze światem,
ludźmi oraz samym sobą.]Jest wskazane utrzymanie takiego stanu ducha przez cały okres dopełniania
warunków połączonych z uzyskaniem odpustu zupełnego. Pewnym minimum jest zaistnienie takiego stanu
w końcowy etapie wypełniania warunków odpustowych.
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W niedzielę 18 listopada na Sali Teatralnej odbędzie się spotkanie formacyjne dla
kandydatów do Sakrament Bierzmowania: klasy VIII SP o g. 1500; klasy III Gimnazjum o
g. 1615.
Niedziela, 4.11. XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
700
W intencji Parafian
00
10
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
00
12
++Czesława Rendaszka (3 rocznica), zm. z r. Rendaszków, Helenę, Stanisława
Żaczków
00
18
+Zdzisława Lechowskiego (4 Msza Święta Gregoriańska)
Poniedziałek, 05.11.
700
+Zdzisława Lechowskiego (5 Msza Święta Gregoriańska)
00
7
O łaskę uzdrowienia dla Lenusi
00
18
W intencjach Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nim powstałych
Wtorek, 06.11.
700
+Elżbietę Gniado (intencja imieninowa)
00
18
+Zdzisława Lechowskiego (6 Msza Święta Gregoriańska)
Środa, 07.11.
700
+Zdzisława Lechowskiego (7 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: O łaskę uzdrowienia dla Lenusi; +Zbigniewa Sukiennik; +Halinę
Kałuska; +Krystynę Grzegorczyk; ++Edwarda, Helenę, Kamila Majszczyk; ++Annę (2
rocznica), Kazimierza (60 rocznica), Jerzego Łabędź; ++Józefa i Stanisławę
Dmochowskich;
Czwartek, 08.11.
700
+Zdzisława Lechowskiego (8 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
+Mieczysława Lecha (8 rocznica)
Piątek, 09.11. ŚWIĘTO, ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLKI LATERAŃSKIEJ
700
+Zdzisława Lechowskiego (9 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: O łaskę uzdrowienia dla Lenusi; Dziękczynno – błagalna w 45 rocznicę
ślubu Grażyny i Jerzego, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla
nich, dzieci i wnuków; +Halinę Kałuska; +Krystynę Grzegorczyk; ++Renatę
Wojciechowską (12 rocznica), Wacława, Marię, Krzysztofa Książek, Barbarę, Leszka
Flak; ++Stefanię, Stanisława Potocznych, zm. z r. Ficów i Potocznych; ++Władysława
(20 rocznica), Kamila Rogalów;
Sobota, 10.11. WSPOMNIENIE, ŚW. LEONA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA
KOŚCIOŁA
700
+Zdzisława Lechowskiego (10 Msza Święta Gregoriańska)
00
16
Ślub: Aleksander Jaworski i Karolina Pazio
00
18
W intencji Rodziców modlących się na Różańcu Świętym za swoje dzieci, w intencji
ich dzieci oraz w intencji Koła Różańcowego Mężczyzn
Niedziela, 11.11. XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA,
100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
00
7
+Jana Osik (5 rocznica)
00
10
W intencji Parafian
00
12
+Zdzisława Lechowskiego (11 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
Rez. p. Brzezińska

