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SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKłA
22.07.2018r.
Jezus troszczy się o mnie
Czytanie I - Jr 23, 1-6
Psalm 23
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Czytanie II - Ef 2, 13-18

Ewangelia - Mk 6, 30-34
“Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego
nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie
nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli
czasu.
Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu
zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie
mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach”.

21.07.

Sobota

SZESNASTA NIEDZIELA
ZWYKŁA

18.00 Śp. Stanisława Soja

22.07.
2018

NIEDZIELA

SZESNASTA NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Elżbiety Kural z okazji I Komunii Świętej

10.00 Za Parafian
11.30 O łaskę powrotu do zdrowia dla Emilii
Wimbledon

12.45 Śp. Maria Godek
18.00 1. Śp. Teodor Czakon (w rocznicę urodzin)
2. Śp. Magdalena Gniazdek

23.07.
24.07

25.07

26.07

Poniedziałek Święto świętej Brygidy,

zakonnicy, Patronki Europy

Wtorek

Środa

Czwartek

9.30

O zdrowie dla Krystyny Szymańskiej

19.00 Za członków Grupy św. Ojca Pio

Wspomnienie św. Kingi,
dziewicy

9.30

Święto św. Jakuba,
apostoła

9.30

Wspomnienie św. Joachima
i Anny, rodziców
Najświętszej Maryi Panny

9.30

O poczęcie dziecka dla Barbary i Łukasza

19.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie oraz łaski dla
Ignasia z okazji urodzin
O radość życia wiecznego dla śp. ks. Czesława
Osiki

19.00 Śp. Czesław Osika (w 4 rocz. śmierci)
Śp. Anna i Kazimierz Sabbatowie,
W intencji Joachima Sabbata
Za Anny i Joachimów

19.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla księży

27.07

Piątek

Dzień powszedni

9.30

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Barbary Kałuba z okazji urodzin

19.00 Dziękczynna za znalezienie pracy

28.07

29.07.
2018

9.30

Sobota

NIEDZIELA

Śp. Sebastian (w 2 rocz. śmierci)

SIEDEMNASTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

SIEDEMNASTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30

Śp. Katarzyna i Zofia Dowhań

10.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Marii i Tadeusza Cisło
11.30 Śp. Stasia Pawlik od Klubu Seniora
Wimbledon

12.45 Za parafian
18.00 Śp. Krzysztof i Józef Dąbrowscy

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 NASZA PARAFIĘ.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii.

FUNDACJA IM. KARD. ADAMA KOZŁOWIECKKIEGO.
Zaprasza na otwarcie wystawy pt. „In nomine Domini”
poświęconej wielkiemu misjonarzowi Afryki. Szczegóły na
plakacie w przedsionku kościoła.

PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszamy do sali parafialnej na dobry film w każdy piątek po
Mszy świętej wieczornej. Film na piątek 27/07 to
„Arrival”.

PIELGRZYMKA DO AYLESFORD 2.09.2018r.
Jak co roku nasza parafia organizuje pielgrzymkę autokarową do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Aylesford. Zapisy w zakrystii. Koszt £12. Zapraszamy. Adres:
ME20 7BX. Szczegóły na plakacie w przedsionku kościoła.

ŁAWKI W NASZYM KOŚCIELE. Rozpoczęliśmy
wzmacnianie niektórych ławek (po lewej stronie od
końca). Wygląda to bardzo dobrze więc powoli będziemy te prace kontynuować. Bardzo poważnym problemem jest niszczenie ławek przez zdrapywanie lakieru i
drążenie dziur. Dzisiaj uzbierałoby się pewnie tego kilka
metrów. Niszczone są także przepięknie zdobione stalle
(ławki) ustawione w prezbiterium.

MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian:
SPOTKANIA BIBLIJNE. Spotkania biblijne od przyszłe- o uzdrowienie z ciężkiej choroby nowotworowej dla
go piątku (27 lipca) zostają zawieszone na czas wakacji. mamy Alicji; o łaskę zdrowia dla Anny Siudak; o zdrowie
Zachęcamy jednak do codziennej lektury Pisma Świętego. dla Stanisławy Bednarek; o wypełnienie woli Bożej dla
szwagra Ludwika; o pomyślną operację i uzdrowienie
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne dla Jozefa Garaj
czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz wieczorem.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę za zmarłą w ubiegłą środę naszą
KAWIARENKA. Kawiarenka w czasie wakacji jest nieparafiankę śp. Magdalenę Gniazdek. Jej pogrzeb odbęczynna.
dzie się w Polsce. Mszę św. za zmarłą odprawiamy
dzisiaj w niedzielę o godz. 18.00. Serdecznie współczuPOŚWIĘCENIE POJAZDÓW. Z okazji św. Krzysztofa
jemy mężowi i najbliższej rodzinie.
patrona kierowców po każdej Mszy św. będzie okazja do
poświęcenia samochodu
SCHOLA MŁODZIEŻOWA. Brakuje w naszym kościele Scholi Młodzieżowej. O tym niektórzy parafianie rozGRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO.
mawiali na kolędzie i zachęcali do tego, żeby taka SchoZapraszamy we wtorek, 24 lipca 2018 r.
la powstała. Zapraszamy więc młodzież powyżej 10 roku
- o godz. 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu
życia, chętną do śpiewania i grania na różnych instru- o godz. 18.20 różaniec do NMP
mentach muzycznych.
- o godz. 19.00 Msza św.
Prosimy o bezpośredni kontakt z p. Izabelą Cieślik,
- po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Ojca Pio
telefon: 07789006268.

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 4 sierpnia i 1 września.
Żadnych spraw biurowych nie załatwiamy w niedzielę.
PRUDENTIAL RIDELONDON powraca do Putney 29 lipca. W
związku z tym wystąpią utrudnienia na drodze. Trasa wyścigu
będzie zamknięta dla samochodów i innych użytkowników dróg
od 7. 30 rano do 19.30 wieczorem. Proszę dokładnie sprawdzić
w internecie jak ominąć utrudnienia i dojechać do kościoła:

www.prudentialridelondon.co.uk/road-closures

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.
OFIARA NA KOŚCIÓŁ PODZIEMNY W CHINACH.
Wielkie dzięki za wsparcie finansowe Kościoła Podziemnego w Chinach. Zebraliśmy: £1,702.75; €35.00
oraz 14 zł. Misjonarka serdecznie dziękuje za wszystkie
złożone ofiary, gościnę i zapewnia o pamięci u Szefa
wszystkich szefów.

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.

