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OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKłA
5.08.2018r.
Jezus jest pokarmem, który trwa na wieki
Czytanie I - Wj 16, 2-4. 12-15
Psalm 78
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył
Czytanie II - Ef 4, 17. 20-24
Ewangelia - J 6, 24-35
Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów,
wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na
przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»
W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie
nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie
nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da
wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».
Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»
Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w
Tego, którego On posłał».
Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli?
Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do
jedzenia chleb z nieba”».
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam
chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem
chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».
Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!»
Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie
będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».
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18.00 O zdrowie dla całej rodziny Motelów
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OSIEMNASTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30

Śp. Barbara i Franciszek Kłos

10.00 Dziękczynna za 10-letni pobyt w Anglii, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i prowadzenie Ducha
Świętego w nowym miejscu zamieszkania w
Polsce
11.30 W intencji Koła Żywego Różańca
Wimbledon

12.45 Za parafian
18.00 O dobrych współmałżonków dla członków Róży

6.08

7.08

Poniedziałek Święto Przemienienia
Pańskiego

Wtorek

Dzień powszedni

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 O radość życia wiecznego dla śp. Genowefy
Kural
9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

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

8.08

Środa

Dzień powszedni

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 Dziękczynna Matce Bożej i Josemarii Escrivie
za znalezienie pracy

9.08

10.08

11.08

12.08.
2018

Czwartek

Piątek

Święto św. Teresy
Benedykty od Krzyża,
dziewicy i męczennicy,
Patronki Europy

9.30

Święto św. Wawrzyńca,
diakona i męczennika

9.30

NIEDZIELA

19.00 O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla mamy
Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Renaty
9.30

Sobota

Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o
Boże błogosławieństwo na najbliższe lata dla
ks. Romana Wernera

Za dusze w czyśćcu cierpiące

DZIEWIĘTNASTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.00 W pewnej intencji

DZIEWIĘTNASTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30

Śp. Stefania i Piotr Dowhań

10.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Leo z okazji 1. urodzin
11.30 Śp. Radosław Muras
Wimbledon

12.45 Za parafian
18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Małgorzaty Drozd z okazji urodzin

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.
POWITANIE I PODZIĘKOWANIE. Serdecznie witamy
ks. Krzysztofa Condera ze Szczecina. Ks. Krzysztof
będzie zastępował ks. Proboszcza w czasie wakacji.
Życzymy mu owocnej posługi duszpasterskiej,
pogłębienia znajomości języka angielskiego i naprawdę
miłego pobytu w Londynie.
Witamy także kleryka Wojciecha Kułach, który będzie
odbywał u nas praktykę duszpasterską i uczęszczał na
kurs języka angielskiego.

MODLITWA ZA NASZA PARAFIĘ.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii.
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian:
o uzdrowienie z ciężkiej choroby nowotworowej dla
mamy Alicji; o łaskę zdrowia dla Anny Siudak; o zdrowie
dla Stanisławy Bednarek; o wypełnienie woli Bożej dla
szwagra Ludwika; o pomyślną operację i uzdrowienie
dla Jozefa Garaj
MODLITWA ZA ZMARŁYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę za naszą zmarłą parafiankę śp.
Magdalenę Gniazdek. Jej pogrzeb odbędzie się w
Polsce. Serdecznie współczujemy mężowi i najbliższej
rodzinie.

Dziękujemy także ks. Piotrowi Spyrze za wakacyjną
SCHOLA MŁODZIEŻOWA. Brakuje w naszym
posługę duszpasterską w konfesjonale i głoszone słowo
Boże podczas Eucharystii oraz wiele owocnych spotkań z kościele Scholi Młodzieżowej. O tym niektórzy parafianie
rozmawiali na kolędzie i zachęcali do tego, żeby taka
parafianami.
Schola powstała. Zapraszamy więc młodzież powyżej
10 roku życia, chętną do śpiewania i grania na różnych
SPOTKANIA BIBLIJNE. Spotkania biblijne od 27 lipca
zostają zawieszone na czas wakacji. Zachęcamy jednak instrumentach muzycznych.
Prosimy o bezpośredni kontakt z p. Izabelą Cieślik,
do codziennej lektury Pisma Świętego.
telefon: 07789006268.
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
wieczorem.
wyjściu z kościoła.
KAWIARENKA. Kawiarenka w czasie wakacji jest
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie
nieczynna.
zapraszamy do sali parafialnej na dobry film w każdy
piątek po Mszy świętej wieczornej. Film na piątek 10/08
FUNDACJA IM. KARD. ADAMA KOZŁOWIECKIEGO.
to „Hachi, a dogs tale”.
Zaprasza na otwarcie wystawy pt. „In nomine Domini”,
21 sierpnia 2018, poświęconej wielkiemu misjonarzowi
ŁAWKI W NASZYM KOŚCIELE. Rozpoczęliśmy
Afryki. Szczegóły na plakacie w przedsionku kościoła.
wzmacnianie niektórych ławek (po lewej stronie od
końca). Wygląda to bardzo dobrze więc powoli
PIELGRZYMKA DO AYLESFORD 2.09.2018r.
będziemy te prace kontynuować. Bardzo poważnym
Jak co roku nasza parafia organizuje pielgrzymkę
problemem jest niszczenie ławek przez zdrapywanie
autokarową do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w
lakieru i drążenie dziur. Dzisiaj uzbierałoby się pewnie
Aylesford. Zapisy w zakrystii. Koszt £12. Zapraszamy.
Adres: ME20 7BX. Szczegóły na plakacie w przedsionku tego kilka metrów. Niszczone są także przepięknie
zdobione stalle (ławki) ustawione w prezbiterium.
kościoła.
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. Następna katecheza 1 września.
Żadnych spraw biurowych nie załatwiamy w niedzielę.

Bardzo uprzejmie i gorąco prosimy aby nie niszczyć
żadnych ławek. Prosimy również o zwracanie uwagi tym
osobom/dzieciom, które to czynią w trakcie liturgii.

WAKACJE 2018. Wszystkim odpoczywającym już na
wakacjach i tym, którzy się w najbliższym czasie
wybierają - życzymy wspaniałych wakacji. Liczymy
również na zdjęcia z wakacji. Przygotujemy specjalną
wystawę.

PODZIĘKOWANIA. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary
składane na tacę w kościele, w biurze parafialnym; na potrzeby
księży, naszej parafii czy Towarzystwa Chrystusowego.
Serdecznie dziękujemy tym, którzy ostatnio podpisali deklarację
GIFT AID.

BARDZO WAŻNE INFORMACJE
ZAPISY DZIECI DO KLASY I KOMUNIJNEJ 2018/19
Zachęcam wierzących i praktykujących rodziców do zapisania swoich dzieci do klasy I komunijnej na rok
szkolny 2018/19. Oboje rodzice proszeni są z dzieckiem do Biura parafialnego na krótką rozmowę z
księdzem. Warunkiem zapisania dziecka jest przynależność do parafii i przedstawienie metryki chrztu. W
czasie wakacji proszę postarać się o metrykę chrztu. Nieprzekraczalny termin zgłoszenia: 15
WRZEŚNIA 2018 r. Proszę nie przychodzić w październiku czy w listopadzie. Rok szkolny rozpoczyna
się zazwyczaj we wrześniu.
„Udzielanie sakramentów to nie są, jak wiadomo, „usługi dla ludności”, tutaj nie można stosować zasady
„ja płacę, ja żądam”. Kapłan z racji samego powołania powinien troszczyć się o dobro duchowe
przyjmujących sakrament, ale także o godność sakramentu. Zresztą jedno ściśle łączy się z drugim. Jeśli
naruszona zostanie godność sakramentu, można wątpić, czy sakrament służy wówczas dobru
przyjmującego. I przeciwnie, im głębiej godność sakramentu zostanie uszanowana, im rzetelniej
przyłożymy się do jak najlepszego przyjęcia łaski sakramentalnej, tym więcej sakrament przyniesie
nadprzyrodzonych owoców (…) Toteż chrzest dziecka czy też I Komunia św. zawsze stanowią dla jego
rodziców rodzaj wezwania, aby oni sami pogłębiali się w wierze. Nie można bowiem innych prowadzić do
Boga, jeśli samemu jest się od Niego daleko”. (o. Jacek Salij, dominikanin).
ZAPISY MŁODZIEŻY DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 2019
Kandydaci do sakramentu bierzmowania mogą sami zapisać się w biurze parafialnym,
przynosząc ze sobą metrykę chrztu.
Nieprzekraczalny termin zgłoszenia: 15 WRZEŚNIA 2018 r.
ZAMAWIANIE INTENCJI MSZALNYCH
Proszę zamawiać intencje mszalne z wyprzedzeniem 3, 4 miesięcznym,
gdyż z tygodnia na tydzień nie jest to możliwe. Intencje mszalne przymujemy po każdej Mszy św.
PRZYNALEŻNOŚĆ DO POLSKIEJ PARAFII
Każdy ochrzczony, wierzący i praktykujący katolik należy do jakiejś parafii. Polacy przybywający
do Anglii tracą oficjalną przynależność do swojej rodzinnej parafii w Polsce. W Anglii stają się
członkami jakiejś angielskiej parafii albo Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej. Tę przynależność do
angielskiej parafii albo LPMK wypada oficjalnie potwierdzić.
Na przyjęcie sakramentów w innej parafii należy mieć zgodę swojego proboszcza. Dotyczy to
zwłaszcza narzeczonych, którzy bez porozumienia z miejscowym proboszczem postanawiają
wszystkie formalności załatwiać u jakiegoś proboszcza w Polsce. Przypominam więc, że żaden
proboszcz w Polsce nie powinien spisywać dokumentów ślubnych, tym bardziej błogosławić
nowożeńców, bez zgody proboszcza narzeczonych.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2018.
Narzeczonych, którzy planują zawrzeć sakrament małżeństwa w 2018 r. proszę, aby uważnie
przeczytali „Instrukcję dla narzeczonych”, która znajduje się na stronie Polskiej Misji Katolickiej
w Anglii i Walii. Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich ważnych dokumentów)
należy umówić się osobiście z ks. Proboszczem.
W razie wątpliwości i pytań związanych z zawarciem sakramentu małzeństwa można kontaktować się
bezpośrednio z biurem małżeńskim PMK: 020 7226 3439 w godzinach od 9.00 do 17.30 od poniedziałku
do piątku lub emailowy: marriage@pcmew.org.

