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TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKA
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Nie bój się, wierz tylko!

Czytanie I - Mdr 1, 13-15; 2, 23-24
Psalm 30
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
Czytanie II - 2 Kor 8, 7. 9. 13-15

Ewangelia - Mk 5, 21-24. 35b-43
„Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół
Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi,
imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa,
przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za
Nim i zewsząd na Niego napierał.
Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu
jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego
synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra,
Jakuba i Jana, brata Jakubowego.
Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno
zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie
umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go.
Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z
Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej:
«Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast
wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał
im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść”.
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18.00 1. Śp. Marek Midzio
2. Za Elżbietę Kozłowską z okazji urodzin
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8.30

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Sylwii i Jarosława w 10
rocznicę ślubu

10.00 O Boże błogosławieństwo dla Klaudii z okazji
9 rocznicy urodzin
11.30 W intencji Koła Żywego Różańca
Wimbledon

12.45 O łaskę uzdrowienia dla Bogusi
18.00 Grażyna i Stanisław Przeorscy w dniu 40
rocznicy ślubu
9.30

O zdrowie i Boże błogosławieństwo na lata
nauki i wzrastania w łasce Ducha Świętego
dla Bartosza i Bianki Cywińskich
19.00 Śp. Helena Korga

2.07.

Poniedziałek Dzień powszedni

3.07

Wtorek

Święto św. Tomasza,
apostoła

9.30

4.07

Środa

Dzień powszedni

9.30

Za dusze zmarłych śp. Anieli i Nikodema
Sulików
19.00 Dziękczynna za wszystkie łaski z prośbą o
Boże błogosławieństwo dla rodziny
Śp. Wanda Głowacka (w rocz. urodzin)

19.00 O uzdrowienie i nawrócenie dla syna
z okazji urodzin

5.07

I Czwartek
Miesiąca

Dzień powszedni

9.30

6.07

I Piątek
Miesiąca

Wspomnienie bł. Marii Teresy
Ledóchowskiej, dziewicy

9.30

7.07

CZTERNASTA NIEDZIELA
ZWYKŁA
CZTERNASTA NIEDZIELA
ZWYKŁA

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 Śp. Marcin Pryk
9.30

I Sobota
Miesiąca

8.07. 2018 NIEDZIELA

O Boże Miłosierdzie dla śp. Zofii i Norberta
Somerfeld
19.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
18.00 Śp. Piotr Pszczółka, Adam Pszczółka,
śp. Henryk i Stanisława Lipińscy
8.30

Śp. Robert Bieliński (w 2 rocz. śmierci)

10.00 O zgodę i miłość między Ojcem i Synem

11.30 Śp. Weronika i Bogdan Posłuszny
Śp. Helena i Józef Gawlik
Wimbledon

12.45 Za parafian
18.00 Śp. Józefa i Józef Prucnalowie

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.
6.07. I PIĄTEK MIESIĄCA. Adoracja Najświętszego
Sakramentu i okazja do spowiedzi św. od godz. 18.00.
O godz. 19.00 Msza św.
7.07. I SOBOTA MIESIĄCA. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP o godz. 17:00.
POWITANIE. Serdecznie witamy ks. dr Piotra Spyra,
pracownika kurii zamojsko-lubaczowskiej i dyrektora
Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji. Ks. Piotr będzie zastępował ks. Leszka w czasie wakacji. Życzymy mu owocnej
posługi duszpasterskiej, pogłębienia znajomości języka
angielskiego i naprawdę miłego pobytu w Londynie.
Z okazji imienin życzymy ks. Piotrowi obfitości Bożych
darów, by wzorem swojego wielkiego patrona wytrwale
szedł za Chrystusem i z mocą Ducha Świętego siał ziarna
Słowa Bożego w ludzkich sercach.
Witamy także kleryka Jakuba Bieleckiego, który od
poniedziałku rozpoczyna kurs języka angielskiego.

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 uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Magdaleny; o zdrowie dla Wandy Sokołowskiej i Stanisławy Bednarek;
o wypełnienie woli Bożej dla szwagra Ludwika.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę za zmarłą naszą długoletnią parafiankę śp. Helenę Krystynę (Krysię) Gorczyńską.
Pogrzeb jest planowany na 12 lipca o godz. 11.00.
Szczegóły będą jeszcze podane.
NOWE WŁADZE. Przełożony Generalny Towarzystwa
Chrystusowego mianował nowy Zarząd Prowincji pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wielkiej Brytanii i
Irlandii: ks. Krzysztof Olejnik - prowincjał, ks. Maciej
Piaskowski - wiceprowincjał i ks. Wojciech Rożdżeński ekonom. Prosimy o modlitwę w intencjach nowego
Zarządu.

SCHOLA MŁODZIEŻOWA. W naszym kościele mamy
w tej chwili Scholę dziecięcą, która najczęściej angażuje
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w
się w liturgię Mszy św. o godz. 10.00 (za którą odpowiakażdy piątek wieczorem po Mszy św. Prosimy zabrać
da p. Ewa Kasprzak) a także Zespół dla dorosłych,
ze sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
który gra i śpiewa na Mszy św. o godz. 18.00 (za który
odpowiada p. Małgorzata Pacholczyk). Brakuje w naBIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne szym kościele Scholi Młodzieżowej. O tym niektórzy
czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz wieczo- parafianie rozmawiali na kolędzie i zachęcali do tego,
rem.
żeby taka Schola powstała. Zapraszamy więc młodzież
powyżej 10 roku życia, chętną do śpiewania i grania na
CHRZEST. Chrzest załatwiamy w biurze parafialnym w
różnych instrumentach muzycznych.
czasie godzin otwarcia biura (nie telefonicznie). Proszę
Prosimy o bezpośredni kontakt z p. Izabelą Cieślik,
przynieść ze sobą dokładnie wypełniony formularz zgłotelefon: 07789006268.
szeniowy i kopię aktu urodzenia dziecka. Formularze są
na szafie przy wyjściu z kościoła. Przygotowanie do
ŁAWKI W NASZYM KOŚCIELE. Jak łatwo zauważyć w
chrztu dla rodziców dziecka i dla chrzestnych odbywa się naszym kościele mamy różne ławki. Niektóre ławki są w
w sobotę w kościele, po Mszy św. wieczornej, około
bardzo słabej kondycji. Rozpoczęliśmy już wzmacnianie
19.00. Następne katechezy 7 lipca i 4 sierpnia.
niektórych ławek (po lewej stronie od końca). Wygląda
Żadnych spraw biurowych nie załatwiamy w niedzielę. to bardzo dobrze więc powoli będziemy te prace kontynuować. Bardzo poważnym problemem jest niszczenie
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszamy ławek przez zdrapywanie lakieru i drążenie dziur. Dzisiaj
uzbierałoby się pewnie tego kilka metrów. Niszczone są także
do sali parafialnej na dobry film w każdy piątek po Mszy
przepięknie zdobione stalle (ławki) ustawione w prezbiterium.
świętej wieczornej. Film na piątek 6/07 to „Chasing Mave- Przy okazji warto wyjaśnić, że stalle rozpowszechniły się w
ricks”. Serdecznie zapraszamy!
budownictwie sakralnym od początków średniowiecza do
baroku. Przeznaczone były przede wszystkim dla duchownych
(kanoników lub zakonników). Stalle występowały najczęściej w
rus) will organise a new charitable HEART 2 HEART FESTIVAL kościołach katedralnych, klasztornych i kolegiatach.
in London on JULY 3-8. Enter a new cultural programme: drama Bardzo uprzejmie i gorąco prosimy aby nie niszczyć żadshows, workshop sessions on icon painting and mosaic, tasty
nych ławek. Prosimy również o zwracanie uwagi tym osomonastery treats, photo exhibitions but most importantly, summer bom/dzieciom, które to czynią w trakcie liturgii.
mood, interesting meetings, and a friendly atmosphere.
Więcej informacji w przedsionku kościoła na plakatach.
PROSIMY TAKŻE O SZANOWANIE ŚPIEWNIKÓW.

FESTIVAL. The sisters of St Elisabeth Convent (Minsk, Bela-

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 2017/18. 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.

