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21 NIEDZIELA ZWYKŁA - 27.08.2017r.
Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze
królestwa niebieskiego

Czytanie I - Iz 22, 19-23
Czytanie II - Rz 11, 33-36

Ps 138 - Panie, Twa łaska trwa po
wszystkie wieki

EWANGELIA - Mt 16, 13-20
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna
Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z
proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew,
lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek
zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
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8.30
10.00
11.30

Za parafian
W pewnej intencji
Śp. Margaret Fiander

Wimbledon

12.45
18.00

Śp. Wiesław
Za dusze w czyśćcu cierpiące

28.08 Poniedziałek

Wspomnienie św.
Augustyna, biskupa
i doktora Kościoła

9.30
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
O zdrowie i potrzebne łaski Pana Jezusa
dla Katarzyny, Michała i ich dzieci

29.08 Wtorek

Wspomnienie
męczeństwa św. Jana
Chrzciciela

9.30
19.00

W pewnej intencji
Za dusze w czyśćcu cierpiące

30.08 Środa

Dzień powszedni

9.30

W intencji Rafała o potrzebne łaski
i o wzmocnienie wiary w 44 r. urodzin
W pewnej intencji

19.00
31.08 Czwartek

Dzień powszedni

9.30
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
O powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne

1.09

Piątek

Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy

9.30
19.00

W pewnej intencji
W intencji Jacka i Gabrysi z okazji
urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej

2.09

Sobota

Wspomnienie św. Jana 9.30
Marii Vianneya

O miłosierdzie Boże dla śp. Rodziców
Stefanii i Aleksandra Jakubowskich
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18.00

W intencji Danuty i Krzysztofa z okazji
17r.ślubu o zdrowie, wzrastanie w wierze
i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
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8.30
10.00
11.30

Śp. Danuta Wójcik o życie wieczne
Za parafian
Za dusze w czyśćcu cierpiące

Wimbledon

12.45
18.00

W pewnej intencji
Dziękczynna za wszelkie otrzymane
łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla s. Haliny i ks. Marka

3.09.
2017

NIEDZIELA

KAWIARENKA. W czasie wakacji zamknięta.
Zapraszamy po wakacjach 10 września 2017r.
Chętni do pomocy przy niedzielnych dyżurach
proszeni są o kontakt z p. Olgą Wróblewską,
tel. 07919842122.
POMOC DUSZPASTERSKA W CZASIE
WAKACJI. W tym miesiącu swoją posługę
kapłańską pełnił w naszym kościele ksiądz
Arkadiusz Korwin-Gronkowski, kapłan diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej. Serdecznie
dziękujemy za posługę sakramentalną i pomoc
duszpasterską podczas wakacji. Życzymy wielu
łask Bożych i szczęśliwego powrotu do Polski.

BIURO PARAFIALNE W CZASIE WAKACJI.
Od 10 lipca aż do odwołania biuro parafialne
czynne tylko w czwartki i piątki po Mszach św.
o godz. 9.30 i 19.00. Proszę nie przychodzić zbyt
późno do biura. Msza święta w ciągu tygodnia
trwa krócej niż niedzielna, około 30-35 minut.
Proszę także nie przychodzić na plebanię w
sprawach biurowych w ciągu dnia.
I PIĄTEK MIESIĄCA. Adoracja Najświętszego
Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
o godz.18.00 przed Mszą św. wieczorną.
I SOBOTA MIESIĄCA. Nabożeństwo do
Niepokalanego Serca NMP o godz. 17.00.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN- I NIEDZIELA MISIĄCA. Zmiana tajemnic
TU I OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. Zaprasza- różańcowych po Mszy św. o godz. 11.30.
my od poniedziałku do piątku o godz. 18.00.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do
RÓŻANIEC w każdą środę, w czasie adoracji, nabywania czasopism katolickich wystawionych
na szafie przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy do
przed Mszą św. o godz. 18.30.
jakiejś religijnej lektury w czasie wakacji.
ZGŁASZANIE CHRZTU. Chrzest dziecka
PRYMICJE W NASZEJ PARAFII. Po wakazgłaszamy w biurze parafialnym (nie
cjach 10 września zapraszamy na Mszę św.
telefonicznie). Niczego nie ustalamy
prymicyjną naszego byłego parafianina ks.
telefonicznie. Proszę przynieść ze sobą akt
Sławomira Strycharskiego o godz. 11.30 i 18.00.
urodzenia dziecka oraz oficjalny formularz
zgłosze-niowy dziecka do chrztu. Jeśli ktoś
WAKACJE. 2017. Wszystkim naszym drogim
jeszcze w tym czasie nie zapisał się oficjalnie
i kochanym parafianom, a zwłaszcza dzieciom,
do parafii, to proszę to zrobić przy tej okazji.
wybierającym się tego lata na wakacje życzymy
Poza tym jeszcze raz proszę nie ustalać daty
wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku. Proszę
chrztu bez porozumienia z księdzem
ostrożnie jechać samochodem i kąpać się tylko
proboszczem. Bezpośrednim przygotowaniem
w miejscach dozwolonych.
rodziców i chrzestnych do chrztu jest katecheza
chrzcielna. Ta katecheza obowiązuje nawet
PODZIĘKOWANIE I POŻEGNANIE. Decyzją
przy 5 dziecku chyba, że ks. Proboszcz kogoś
Przełożonych Zakonnych Siostra Halina Pierożak
wyraźnie zwolni z obowiązku uczestniczenia w
MChr kończy pracę w naszej parafii i pobyt w
tej katechezie.
Londynie. Pożegnanie 3.09.2017r. o godz. 18.00.
KATECHEZA CHRZCIELNA - 16.09.2017
OFIARY NA TACĘ 20.08.2017:
o godz.19.00 w kościele.
Putney - £614.27, Wimbledon - £115.97.00,
Gift Aid - £353.50,
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary!
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych.

Intencje Apostolstwa modlitwy na wrzesień 2017r.
Intencja ewangelizacyjna:
„Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje
się wiarę i daje świadectwo miłości.”

ZAPISY DZIECI DO KLASY I KOMUNIJNEJ 2017/18
Zachęcam wierzących i praktykujących rodziców do zapisania swoich
dzieci do klasy I komunijnej na rok szkolny 2017/18. Byłoby wspaniale
gdyby oboje rodzice mogli przyjść do biura parafialnego na krótką
rozmowę z księdzem. Warunkiem zapisania dziecka jest przedstawienie
metryki chrztu. W czasie wakacji proszę postarać się o metrykę chrztu.
Nieprzekraczalny termin zgłoszenia: 15 WRZEŚNIA 2017. Proszę nie
przychodzić w październiku czy w listopadzie. Rok szkolny rozpoczyna się
zazwyczaj we wrześniu.
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 2018
Kandydaci do sakramentu bierzmowania mogą sami zapisać się w biurze
parafialnym, przynosząc ze sobą metrykę chrztu.
Nieprzekraczalny termin zgłoszenia: 15 WRZEŚNIA 2017.

PIELGRZYMKA DO AYLESFORD 3.09.2017r.

UWAGA!!! Ze względu na niewystarczającą liczbę
zapisanych osób na pielgrzymkę, pielgrzymka
autokarowa zostaje odwołana. PRZEPRASZAMY!!!
Pracownia Psychoedukacji i Terapii
"GOING HOME" w Londynie.
9.10.17 - rozpoczęcie kolejnej edycji 9-miesięcznej pracy grupowej w oparciu o program
NEST – A.Szumowska
15.10.17 - "Trzeźwieć razem" - warsztaty 12 Kroków ku pełni życia - A.Szumowska i
L.Korzecki
25.11.17 – warsztaty z cyklu „Trauma w ciele”
( "Co z tą złością...?" ) - A.Majcherek
(wszystkie wiadomości na stronie: www.going-home.co.uk)

