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CZWARTA NIEDZIELA
ZWYKŁA
3.02.2019r.
Jezu, daj mi siłę w chwilach
doświadczeń i próby

Czytanie I - Jr 1, 4-5. 17-19
Psalm 71
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie
Czytanie II - 1 Kor 12, 31 – 13, 13
Ewangelia - Łk 4, 21-30

“Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».
A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się
pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego.
I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie:
Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie,
tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».
I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany
w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za
czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć
miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich
nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu
trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».Na te słowa wszyscy w synagodze
unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta
i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto,
aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się”.

02.02

Sobota

03.02. NIEDZIELA
2019

CZWARTA NIEDZIELA
ZWYKŁA

18.00 Śp. Bronisława Sołgała (w 1. rocz. śmierci)

CZWARTA NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30

Śp. Jan Kukurudza, śp. Maria Kukurudza

10.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej oraz potrzebne łaski dla Alana i Szymona
z okazji urodzin
11.30 W intencji małżeństw tworzących wspólnotę Domowego Kościoła, aby dzięki otrzymanym darom
duchowym potrafiły rozeznać zadania do jakich
powołane zostały w życiu i misji Kościoła
Wimbledon

12.45 Za parafian
18.00 Śp. Józef Dziadkiewicz (w 8 rocz. śmierci)
Śp. Stanisława Dziadkiewicz (w 7 rocz. śmierci)
Śp. Rafał Domarczuk
(intencja od córek z rodzinami)

04.02

Poniedziałek

Dzień powszedni

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 NIE MA MSZY ŚW.

Wspomnienie św. Agaty,
dziewicy i męczennicy

9.30

Wspomnienie św. Pawła
Miki i Towarzyszy,
męczenników

9.30

I Czwartek
Miesiąca

Dzień powszedni

9.30

08.02

Piątek

Dzień powszedni

9.30 NIE MA MSZY ŚW.
19.00 NIE MA MSZY ŚW.

09.02

Sobota

Dzień powszedni

9.30

PIĄTA NIEDZIELA
ZWYKŁA

18.00 Śp. Piotr Pszczółka, Adam Pszczółka,
śp. Henryk i Stanisława Lipińscy

PIĄTA NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30

05.02

06.02

07.02

Wtorek

Środa

10.02. NIEDZIELA
2019

Za duszę śp. Anny Sabbatowej

19.00 NIE MA MSZY ŚW.
Śp. Józefa i Józef Prucnal ( w rocznicę śmierci)

19.00 NIE MA MSZY ŚW.
Pogrzeb śp. Tadeusza Kośmider

19.00 NIE MA MSZY ŚW.

Za dusze w czyśćcu cierpiące

Za parafian

10.00 Śp. Krystyna Pędziwiatr (w 6. rocz. śmierci)
11.30 Za chorych
Wimbledon

12.45 Dziękczynno - błagalna z okazji 50-lecia urodzin
Dariusza Bujak
18.00 Śp. Krzysztof Jaworski

7.02. I CZWARTEK MIESIĄCA. Dzień szczególnej modli- MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ.
twy za kapłanów, a także o powołania kapłańskie, zakonne Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii,
za dzieci przygotowujące się do I komunii św., za młoi misyjne.
dzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania,
CHRZEST. Chrzest załatwiamy w biurze parafialnym w
za ich rodziców; za nauczycieli i katechetów z Polskiej
czasie godzin otwarcia biura (nie telefonicznie). Proszę
Szkoły.
przynieść ze sobą dokładnie wypełniony formularz
zgłoszeniowy i kopię aktu urodzenia dziecka. Formularze
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
są na szafie przy wyjściu z kościoła. Przygotowanie do
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian,
chrztu dla rodziców dziecka i dla chrzestnych odbywa się zwłaszcza ciężko chorych i cierpiących; za Beatę Kuw sobotę w kościele, po Mszy św. wieczornej, około 19.00. leszę.
Następna katecheza: 2 marca 2019 r.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH. Prosimy o modlitwę za
METRYKA CHRZTU. Zaświadczenie o chrzcie można
zmarłych w ostatnim czasie: śp. Barbarę Kałubę, mamę
zawsze otrzymać w biurze parafialnym w godzinach
Joanny Stasch i Kasi Bustin z grupy modlitewnej św. ojca
urzędowania biura. Można także zamawiać zaświadczenie Pio. Pogrzeb odbył się 1 lutego w Poznaniu; śp. Wiesława
mejlem, podając dokładnie imię i nazwisko dziecka/
Wodzińskiego, ojca s. Moniki; śp. Tadeusza Kośmider,
dorosłego oraz przybliżoną datę chrztu. Odbiór w zakrystii którego pogrzeb odbędzie się w najbliższy czwartek, 7
w dowolnym czasie po Mszy św.
lutego o godz. 9.30 w naszym kościele w Putney.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2019. Narzeczonych,
którzy planują zawrzeć sakrament małżeństwa proszę,
aby uważnie przeczytali „Instrukcję dla narzeczonych”,
która znajduje się na stronie Polskiej Misji Katolickiej w
Anglii i Walii. Byłoby dobrze gdyby narzeczeni, którzy planują ślub kościelny powiadomili ks. Proboszcza przynajmniej 6 miesięcy przed ustaloną datą ślubu. Na spisanie
protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich ważnych dokumentów) należy umówić się osobiście z ks. Proboszczem.
Proszę nie przychodzić na ostatnią chwilę. W razie wątpliwości i pytań związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa można kontaktować się bezpośrednio z biurem małżeńskim PMK: 020 7226 3439 w godzinach od 9.00 do
17.30 od poniedziałku do piątku,
mejl: marriage@pcmew.org.
KONFERENCJA APOSTOLSTWA ŚWIECKICH.
Instytut Polski Akcji Katolickiej organizuje 9 lutego w
siedzibie PMK konferencję “Życie i duszpasterstwo śp. ks.
Abpa Szczepana Wesołego”. Program konferencji na
plakacie w przedsionku kościoła i na ostatniej stronie
Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do udziału w tej konferencji. Parafia pokryje koszty uczestnictwa.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna zaprasza na pyszne polskie ciasto i kawę z profesjonalnego ekspresu do
kawy.
BIURO PARAFIALNE. Ze względu na kolędę biuro parafialne czynne tylko rano bezpośrednio po Mszy św. od
poniedziałku do soboty. Msza św. w tygodniu kończy się
około 10.00. I zaraz otwarte jest biuro.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania czasopism katolickich wystawionych na szafie przy wyjściu z
kościoła.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ CHOREGO. 11 lutego
obchodzimy kolejny 27 Międzynarodowy Dzień Chorego.
W tym roku tematem „Dnia Chorego” są słowa, które
Jezus, wypowiedział do apostołów gdy ich wysyłał do
szerzenia Ewangelii: “Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie” (Mt 10,8). Papież Franciszek w specjalnym
orędziu napisał m.in. : “Z okazji XXVII Światowego Dnia
Chorego, który w sposób uroczysty będzie obchodzony w
Kalkucie w Indiach dnia 11 lutego 2019 roku, Kościół –
Matka wszystkich swoich dzieci, zwłaszcza słabych –
pamięta, że gesty wielkodusznego daru, jak te Miłosiernego Samarytanina, są najbardziej wiarygodną drogą
ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i
prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się
odczuć drugiemu, że jest “ważny”.
Serdecznie zapraszam naszych chorych parafian wraz
z rodzinami na Mszę św. w niedzielę 10 lutego 2019 r. o
godz. 11.30. W czasie Mszy św. wszystkim chorym
udzielimy sakramentu namaszczenia. Po Mszy św. chorych wraz z rodzinami zapraszamy do sali parafialnej na
pyszne polskie ciasta i smaczną kawę. Wszystkich parafian proszę o włączenie się w tę akcję poprzez pomoc w
dowiezieniu chorych do kościoła, potem w odwiezieniu do
domu.
CIEPŁO W KOŚCIELE. W naszym kościele jest ciepło.
Czasem bardzo ciepło. 20 ºC. W Polsce wiele kościołów
nie stać na ogrzewanie. Bardzo prosimy o zamykanie
drzwi wejściowych bo tego ciepła szkoda. I to ciepło
bardzo kosztuje. A będzie jeszcze drożej.

