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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.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK B 11 XI 2018 R. NR 399
100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEZ NASZĄ OJCZYZNĘ POLSKĘ
PIERWSZE CZYTANIE
(1Krl 17, 10 - 16) Uboga wdowa karmi Eliasza
Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna
wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: «Daj mi, proszę, trochę
wody w naczyniu, abym się napił». Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale
zawołał za nią i rzekł: «Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba!» Na to odrzekła:
«Na życie Pana, Boga twego! Już nie mam pieczywa – tylko garść mąki w
dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i
kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem
pomrzemy». Eliasz zaś jej powiedział: «Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko
najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi! A sobie i swemu
synowi zrobisz potem. Bo tak mówi Pan, Bóg Izraela: Dzban mąki nie wyczerpie
się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na
ziemię». Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz
jej syn, i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie
opróżniła się, zgodnie z obietnicą, którą Pan wypowiedział przez Eliasza. Oto
słowo Boże.

PSALM 146
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.

DRUGIE CZYTANIE
(Hbr 9, 24 - 28) Jedyna ofiara Chrystusa
Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem
prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed
obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak
arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim
przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz
jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z
samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak
Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz
ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go
oczekują. Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

EWANGELIA
(Mk 12, 38 - 44) Wdowi grosz
Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z
upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku,
pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy
wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną
wyrok». Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum
wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła
też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy
przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta
uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony.
Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku
wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie». Oto słowo Pańskie.

KTO MOŻE ZGŁOŚIĆ CHRZEST DZIECKA?
Zacznijmy od historii, która miał miejsce podczas II Wojny Światowej. W czasie wywozu
Żydów do obozu koncentracyjnego pewna żydowska rodzina ratując od śmierci swoje nowo
narodzone dziecko, oddała je pod opiekę polskim sąsiadom. Przybrani rodzice otoczyli
maleństwo wielką miłością i troską. Zabierali także na Msze Święte i Nabożeństwa do
miejscowego kościoła. Mieli jednak dylemat, czy ochrzcić dziewczynkę. Wiedzieli, że
byłoby to sprzeczne z religią przodków, dlatego wstrzymali się z tym wydarzeniem. Po
zakończeniu wojny po dziecko zgłosiła się cudem ocalała matka. Ojciec i rodzeństwo zginęli
w obozie. Matka ze łzami w oczach dziękowała za opiekę i uratowanie córeczki oraz
uszanowanie odrębności religijnej. Czy opiekunowie mogli ochrzcić dziecko? Odpowiedź
brzmi: tak. Wiedzieli jednak, że to rodzice mają prawo decydować o wychowaniu w wierze
swojego dziecka. Prawo kanoniczne, na temat udzielaniu chrztu, mówi w kanonie 867 w
paragrafie 1, że rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w

pierwszych tygodniach możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim
powinni się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio się do
niego przygotować. Paragraf 2 mówi, że jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie
śmierci, powinno być natychmiast ochrzczone. Kanon 868 podkreśla, że do godziwego
ochrzczenia dziecka wymaga się: zgody rodziców lub przynajmniej jednego z nich lub
prawnych opiekunów; istnienia uzasadnionej nadziei, że dziecko będzie wychowane po
katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć. Jedynym wyjątkiem od tej
zasady, że bez zgody rodziców można ochrzcić dziecko, jest niebezpieczeństwo jego
śmierci. Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu chrztu świętego dzieciom poucza,
że do chrztu należy dopuszczać wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców lub prawnych
opiekunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się że dzieci będą wychowywane w
wierze, w której zostaną ochrzczone. Wychowanie w wierze oznacza: doprowadzenie
dziecka do świadomej przyjaźni z Chrystusem, przez przekazanie mu podstawowych prawd
wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół Katolicki, nauczenie dziecka modlitwy,
włączenie go w życie wspólnoty katolickiej (Msza Święta niedzielna), posyłanie na naukę
religii, doprowadzenie do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia sakramentu
bierzmowania oraz wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.

OGŁOSZENIA
1

Dziś 11 listopada, obchodzimy 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Centralne obchody tego Święta w naszej Gminie odbywają 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.

2

Dziś jest przeprowadzana zbiórka do skarbony z okazji dnia solidarności z
Kościołem Prześladowanym.

3

W piątek 16 listopada będziemy obchodzić Wspomnienie NMP
Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Jest to jednocześnie w naszej parafii
uroczystość poświęcenia naszego kościoła. Tego dnia za nawiedzenie naszego
kościoła i odmówienie modlitw: Wierzę i Ojcze nasz możemy uzyskać odpust
zupełny. 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 16 listopada, po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na kolejną
Katechezę dla Dorosłych.

5

Chcąc uczcić 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
młodzież ZSP w Halinowie serdecznie zaprasza na wieczór poezji i pieśni
patriotycznej w dniu 17 listopada (sobota), po Mszy św. Wieczornej.

6 W przyszłą niedzielę na Sali Teatralnej odbędzie się spotkanie formacyjne dla
kandydatów do Sakramentu Bierzmowania: klasy VIII SP o g. 1500; klasy III
Gimnazjum o g. 1615.

7

W przyszłą niedzielę ofiary na tacę będą przeznaczone na Seminarium
Duchowne naszej Diecezji.

8

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.
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)
1800
+Anny i Dariusza Śledź
Poniedziałek, 12.11. WSPOMNIENIE, ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
700
+Zdzisława Lechowskiego (12 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
++Jana (2 rocznica), Barbarę Biernatów
Wtorek, 13.11. WSPOMNIENIE, ŚW. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA,
KRYSTYNA, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI
700
++zm. z r. Dworakowskich i Skwierczyńskich
1800
+Zdzisława Lechowskiego (13 Msza Święta Gregoriańska)
Środa, 14.11.
700
+Zdzisława Lechowskiego (14 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: O zdrowie Boże błogosławieństwo dla Szymona Pękala w 2 r. urodzin i opiekę
Matki Bożej dla jego rodziny; Intencja dziękczynno – błagalna za łaskę zdrowia Ewy z
prośbą o opiekę Matki Bożej z podziękowaniem za modlitwy w jej intencji; +Lenę
Woźnicką; +Halinę Kałuską; ++Mariana Jackowicza (30 rocznica), zmarłych z rodzin
Wieczorków i Jackiewiczów; ++Antoniego (35 rocznica), Zofię Więcek i ich dzieci, za
Janinę i Czesława Rzepińskich, Antoninę i Kazimierza Gałązka;
Czwartek, 15.11.
700
+Józefa Zająca (intencja od chrześnicy)
00
18
+Zdzisława Lechowskiego (15 Msza Święta Gregoriańska)
Piątek, 16.11. UROCZYSTOŚĆ 23 ROCZNICA POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA,
NMP OSTROBRAMSKIEJ, MATKI MIŁOSIERDZIA
700
+Zdzisława Lechowskiego (16 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: +Lenę Woźnicką; +Halinę Kałuską; +Józefa Zając (30 dzień po pogrzebie);
++Kazimierza Domańskiego, zm. z c. r. Wojdygów i Domańskich; +ks. Wacława
Niewiatowskigo;
Sobota, 17.11. WSPOMNIENIE, ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY
700
+Zdzisława Lechowskiego (17 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
++Leopolda Serwatkę, Bogusławę Zouner
Niedziela, 18.11. XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
700
W intencji Parafian
00
10
Dziękczynno – błagalna w 35 rocznicę ślubu Haliny i Adama, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski dla nich i dla córek z rodzinami
00
10
W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
00
12
++Jana (8 rocznica), Mariannę, Sławomira Myśliwiec, Ewelinę Nida
00
18
+Zdzisława Lechowskiego (18 Msza Święta Gregoriańska)

