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DWUDZIESTA CZWARTA
NIEDZIELA ZWYKŁA
16.09.2018 r.
Jezus jest moim jedynym Zbawicielem

Czytanie I - Iz 50, 5-9a
Psalm 116A
W krainie życia będę widział Boga
Czytanie II - Jk 2, 14-18
Ewangelia - Mk 8, 27-35
“Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową.
W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?»
Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza,
jeszcze inni za jednego z proroków».
On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz».
Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie
odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity,
ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się
i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie,
bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im:
«Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je;
a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

15.09. Sobota

DWUDZIESTA CZWARTA
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DWUDZIESTA CZWARTA 8.30
NIEDZIELA ZWYKŁA
10.00

18.00

Śp. Krystyna i Stanisław Majewscy

Wimbledon

12.45
18.00

O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki
Bożej dla Tarasa
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego
i opiekę Matki Bożej dla Piotra i Anny w dniu ich
urodzin
O Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży,
rodziców, katechetów i nauczycieli na rozpoczynający się nowy rok szkolny
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
córki Krystyny na rozpoczynający się rok szkolny
Za Parafian
Śp. Mariusz Murzyn

10.00

11.30

17.09

Poniedziałek

Dzień powszedni

9.30
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
Śp. Maria Godek

18.09

Wtorek

Święto św. Stanisława
Kostki, zakonnika

9.30

Śp. Zofia Schreiber (6 rocz. śmierci),
Śp. Albin Schreiber, Śp. Franciszek Styrna
Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00

19.09

Środa

Dzień powszedni

9.30
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
O wszelkie potrzebne łaski dla Urszuli z okazji
urodzin oraz błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny, a w szczególności dla dzieci

20.09

Czwartek

Wspomnienie
świętych męczenników
Andrzeja Kim Taegon,
prezbitera, Pawła Chong
Hasang i Towarzyszy

9.30
19.00

Śp. Teresa Szulecka (zmarła ostatnio w niedzielę)
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Gosi z zespołu z okazji urodzin

21.09

Piątek

Święto św. Mateusza,
apostoła i ewangelisty

9.30
19.00

Śp. Ks. Józef Gula (6 rocz. śmierci)
Śp. Ks. Józef Gula (6 rocz. śmierci)

22.09

Sobota

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

Z okazji urodzin męża Marka

8.30

Śp. Siostra Madeleine Ryan

10.00

Śp. Michał Wachnicki

11.30

O Boże błogosławieństwo dla rodziny Ziębów
i łaskę zdrowia dla babci Basi

12.45

O potrzebne łaski dla Moniki i Roberta z okazji
6 rocznicy ślubu oraz o opiekę Matki Bożej dla
Filipka z okazji 5. urodzin

18.00

Śp. Fiona Strong

DWUDZIESTA PIĄTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

23.09. NIEDZIELA
2018

DWUDZIESTA PIĄTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

Wimbledon

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania w tym tygodniu od
poniedziałku do piątku o godz. 18.00. W środę różaniec
g.18.20.

MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii,
za dzieci rozpoczynające rok szkolny, za ich rodziców,
za nauczycieli i katechetów z Polskiej Szkoły.

MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie zapraProsimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian,
sza na pyszne polskie ciasto. Chętni do pomocy przy zwłaszcza ciężko chorych i cierpiących; za Bogumiłę;
niedzielnych dyżurach proszeni są o kontakt z p. Olgą
Wróblewską, tel. 07919842122.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO. Serdecznie wita- wyjściu z kościoła.
my dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i katechetów
na początku roku szkolnego i katechetycznego i życzymy SPECJALNA TACA. Zgodnie z kalendarzem kolekt
specjalnych PMK na dzisiaj 16 września zaplanowana
obfitości Bożych łask i darów Ducha Świętego.
BIERZMOWANIE 2019. Zapraszamy wszystkich kandy- jest kolekta specjalna na Fundację Kardynała Glempa.
datów do bierzmowania na spotkanie organizacyjne, które
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2018. Narzeczonych,
odbędzie się 28 września w piątek po wieczornej Mszy którzy planują zawrzeć sakrament małżeństwa proszę,
świętej ok. godz. 19.30 w kościele.
aby uważnie przeczytali „Instrukcję dla narzeczonych”,
I KOMUNIA ŚWIĘTA 2019. Pierwsze spotkanie dzieci i która znajduje się na stronie Polskiej Misji Katolickiej w
rodziców, które zapisały się do I Komunii Świętej odbę- Anglii i Walii. Byłoby dobrze gdyby narzeczeni, którzy
dzie się w sobotę, 22 września o godz. 14.00 w kościele. planują ślub kościelny powiadomili ks. Proboszcza
przynajmniej 6 miesięcy przed ustaloną datą ślubu.
LSO & DSM. Zbiórka dzieci i rodziców LSO & DSM odbę- Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich
dzie się w niedzielę, 30 września o godz. 16.00. Dzieci ważnych dokumentów) należy umówić się osobiście z
ks. Proboszczem. Proszę nie przychodzić na ostatnią
spotykają się w kościele, rodzice w sali parafialnej.
chwilę. W razie wątpliwości i pytań związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa można kontaktować się
ZEBRANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ. Pierwsze powa- bezpośrednio z biurem małżeńskim PMK: 020 7226
kacyjne zebranie Rady Duszpasterskiej odbędzie się w 3439 w godzinach od 9.00 do 17.30 od poniedziałku do
środę 19 września o godz. 20.30 w górnej Sali parafialnej. piątku lub mejl: marriage@pcmew.org.
Wszystkich członków Rady serdecznie zapraszam na
SCHOLA MŁODZIEŻOWA. Zapraszamy młodzież
Mszę św. o godz. 19.00.
ZEBRANIE RADY ADMINISTRACYJNEJ. Pierwsze powyżej 10 roku życia, chętną do śpiewania i grania na
powakacyjne zebranie Rady Administracyjnej odbędzie różnych instrumentach muzycznych.
się w czwartek 20 września o godz. 20.30. Wszystkich Prosimy o bezpośredni kontakt z p. Izabelą Cieślik,
telefon: 07789006268.
członków Rady serdecznie zapraszam na Mszę św. o
godz. 19.00.
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszaSPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w
my do Sali parafialnej na dobry film w każdy piątek po
każdy piątek wieczorem po Mszy św. Prosimy zabrać
Mszy świętej wieczornej. Film na piątek 21/09 to
ze sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne „Wspólna Chata”.
czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz wieczoSIATKÓWKA. Wszystkich chętnych parafian zapraszarem.
my do gry w piłkę siatkową do polskiej grupy w czwartki
CHRZEST. Chrzest załatwiamy w biurze parafialnym w
o 20.15 w Roehampton Fitnes Centre. Prosimy o konczasie godzin otwarcia biura (nie telefonicznie). Proszę
takt z Magdą 07894077767.
przynieść ze sobą dokładnie wypełniony formularz zgłoszeniowy i kopię aktu urodzenia dziecka. Formularze są
KONKURS. Ponownie zapraszamy do konkursu na
na szafie przy wyjściu z kościoła. Przygotowanie do
niezwykłe zdjęcie wakacyjne. Format A4 czyli 20x30cm.
chrztu dla rodziców dziecka i dla chrzestnych odbywa się
Najlepsze 3 zdjęcia nagrodzimy. Jeśli starczy miejsca
w sobotę w kościele, po Mszy św. wieczornej, około
wszystkie zdjęcia zamieścimy na gazetce w sali parafial19.00. Następna katecheza 6 października. Żadnych
nej. Zdjęcia proszę przynosić do zakrystii do końca
spraw biurowych nie załatwiamy w niedzielę.
października.

Rok Jubileuszowy Św. Ojca Pio

23 września 2018 r.
w 50 rocznicę śmierci św. Ojca Pio
oraz w 100 rocznicę otrzymania stygmatów
zapraszamy do naszego kościoła na uroczyste nabożeństwo:
godz. 17.00 - adoracja Najśw. Sakramentu
godz. 17.20 - różaniec do NMP
godz. 18.00 - Msza św.
po Mszy św. litania i ucałowanie relikwii św. Ojca Pio

70 rocznica śmierci sługi Bożego
Kard. Augusta Hlonda
Serdecznie zapraszamy na weekend 29/30 września 2018 r.
poświęcony 70 rocznicy śmierci sługi Bożego
Kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski
i założyciela Towarzystwa Chrystusowego
dla Polonii Zagranicznej.
Kazania okolicznościowe na wszystkich Mszach wygłosi
ks. prof. Paweł Bortkiewicz SChr.

40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża
W niedzielę 30 września 2018 r. o godz. 19.30
zapraszamy do naszej sali parafialnej na wykład
poświęcony 40 rocznicy wyboru
kard. Karola Wojtyły na papieża.
Wykład wygłosi ks. prof. Paweł Bortkiewicz SChr

