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DWUDZIESTA SIÓDMA
NIEDZIELA ZWYKŁA
7.10.2018 r.
Jezu, powierzam Ci całą moją kruchość

Czytanie I - Rdz 2, 18-24
Psalm 128
Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi
Czytanie II - Hbr 2, 9-11

Ewangelia - Mk 10, 2-12
„Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go,
czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał
Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc
waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego
i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.
A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem.
Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im:
«Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo.
I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».
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Wimbledon

8.10

Poniedziałek

Dzień powszedni

18.00

O uzdrowienie dla Beaty

8.30

Śp. Krystyna Kozłowska (w 1 rocz. śmierci)
Śp. Stanisław Kozłowski

10.00

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

11.30

W intencji Koła Żywego Różańca

12.45

Za parafian

18.00

Śp. Marzena Majewska (w 1 rocz. śmierci)

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Lilii z okazji 5 urodzin.

9.10

Wtorek

Dzień powszedni

9.30
11.00
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
Pogrzeb śp. Bogumiły Przybyszewskiej
Za dusze w czyśćcu cierpiące

10.10

Środa

Dzień powszedni

9.30

Za duszę zmarłego Marka Nowickiego

19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

9.30

W Bogu intencji wiadomej

19.00

Śp. Marian Wandel (w 1 rocz. śmierci)

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

Śp. Jakub Górecki

8.30

Śp. Ks. Krzysztof Chwałek

10.00

Śp. Jadwiga Zięba (w 20 rocz. śmierci)

11.30

O życie wieczne dla Jana Kałuby

12.45

Za parafian

18.00

Śp. Marian Wandel ( w 1 rocz. śmierci)

11.10

12.10

13.10

Czwartek

Piątek

Sobota

Dzień powszedni

Dzień powszedni

Wspomnienie bł. Honorata
Koźmińskiego, prezbitera
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Wimbledon

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00.
RÓŻANIEC W PAŹDZIERNIKU W INTENCJACH
OJCZYZNY. Jak co roku zapraszamy codziennie na
wspólny różaniec bezpośrednio po Mszy św. rano i
wieczorem do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.
Serdecznie zapraszamy grupy i wspólnoty parafialne do
prowadzenia różańca.
Poniedziałek - Siostry Misjonarki
Wtorek - Domowy Kościół
Środa - Grupa św. o. Pio
Czwartek - Wspólnota “Galilea”
Piątek - Mężczyźni św. Józefa
Sobota - Żywy Różaniec
Niedziela - Zespół Muzyczny
RÓŻANIEC DLA DZIECI.
W każdą środę i piątek o godz. 17.00
POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW DZIECI.
Poświęcenie różańców dzieci przygotowujących się do
I Komunii świętej, w niedzielę, 7 października o godz.
10.00.
PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ.
Spotkania dzieci i rodziców odbywają się w kościele w
wyznaczone soboty o godz. 14.00. Obecność obowiązkowa. Nieobecność prosimy zgłaszać.

MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii,
za dzieci przygotowujące się do I komunii św., za młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania,
za ich rodziców; za nauczycieli i katechetów z Polskiej
Szkoły.
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian,
zwłaszcza ciężko chorych i cierpiących; za Beatę.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę za naszą zmarłą parafiankę śp.
Bogumiłę. Serdecznie współczujemy mężowi, najbliższej
rodzinie, przyjaciołom i znajomym.
MSZA POGRZEBOWA za śp. Bogumiłę Przybyszewską
zostanie odprawiona w najbliższy wtorek 9 października
o godz. 11.00 w naszym kościele w Putney. Bezpośrednio po Mszy św. trumna z ciałem zmarłej odjedzie do
Polski. RIP. "Rest in peace" ( z jęz. łac. „Requiescat in
pace”).
SPECJALNA TACA. Zgodnie z kalendarzem kolekt
specjalnych PMK na 14 października zaplanowana jest
kolekta specjalna na Dzieło Nowego Tysiąclecia.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
wyjściu z kościoła.

SCHOLA MŁODZIEŻOWA. Zapraszamy młodzież
powyżej 10 roku życia, chętną do śpiewania i grania na
różnych instrumentach muzycznych.
Prosimy o bezpośredni kontakt z p. Izabelą Cieślik,
telefon: 07789006268.
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszamy do Sali parafialnej na dobry film w każdy piątek po
Mszy świętej wieczornej. Film na piątek 12/10 to
„Everest”.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w
SIATKÓWKA. Wszystkich chętnych parafian zapraszakażdy poniedziałek wieczorem po Mszy św. Prosimy
my do gry w piłkę siatkową do nowej polskiej grupy w
zabrać ze sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
piątki o 20.00 w Roehampton Fitnes Centre. Prosimy o
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne kontakt z Magdą 07894077767.
KONKURS. Ponownie zapraszamy do konkursu na
czynne w poniedziałek i piątek po Mszy św. rano oraz
niezwykłe zdjęcie wakacyjne. Format A4 czyli 20x30cm.
wieczorem.
Najlepsze 3 zdjęcia nagrodzimy. Jeśli starczy miejsca
wszystkie zdjęcia zamieścimy na gazetce w sali parafialREMONT KOLEJNEGO ODCINKA DACHU. Mamy
nej. Zdjęcia proszę przynosić do zakrystii do końca
kolejny poważny problem z dachem. Wygląda na to podobnie jak w przypadku dachu nad kaplicą Matki Bożej października.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie
- że prace wykonane w ostatnich latach (2009r.) na nazaprasza na pyszne polskie ciasto.
szym kościele nie były wystarczające albo zostały źle
wykonane. Mamy nadzieję, że naprawa kolejnego odcinka Jednocześnie serdecznie zapraszamy w przyszłą niedzielę (tj. 14/10) na wyśmienite domowe wypieki. Całkodachu będzie przebiegała sprawnie i zostanie solidnie
wykonana. Równocześnie prosimy o dodatkowe wsparcie wity dochód z akcji zostanie przeznaczony na rehabilitację naszej koleżanki Beaty.
finansowe naprawy dachu.
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. W najbliższą sobotę
13.10.2018r. zapraszamy na nabożeństwo fatimskie po
Mszy św. o godz. 18.00 oraz na procesję z figurką MB
Fatimskiej. W ten wieczór różaniec odmówimy w czasie
procesji ze świecami. (Przypomnijmy, że 13.10.1917 r.
miało miejsce szóste i ostatnie objawienie)

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 lub mejl: marriage@pcmew.org.

CHRZEST. Chrzest załatwiamy w biurze parafialnym w czasie godzin otwarcia biura (nie telefonicznie). Proszę przynieść ze sobą dokładnie wypełniony formularz zgłoszeniowy i kopię aktu
urodzenia dziecka. Formularze są na szafie przy wyjściu z kościoła. Przygotowanie do chrztu
dla rodziców dziecka i dla chrzestnych odbywa się w sobotę w kościele, po Mszy św. wieczornej, około 19.00. Następne katechezy: 6 października i 3 listopada. Żadnych spraw biurowych
nie załatwiamy w sobotę i niedzielę.

