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PIĄTA NIEDZIELA
ZWYKŁA
10.02.2019r.
Nie bój się, wypłyń na głębię
Czytanie I - Iz 6, 1-2a. 3-8
Psalm 138
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu
Czytanie II - 1 Kor 15, 1-11
Ewangelia - Łk 5, 1-11
„Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego,
a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu;
rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi,
która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu.
Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci
na połów!» A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie
ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli
tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na
współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli;
i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie,
Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego
towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba
i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.
A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił».
I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim”.
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Sobota

10.02. NIEDZIELA
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PIĄTA NIEDZIELA
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18.00 Śp. Piotr Pszczółka, Adam Pszczółka,
śp. Henryk i Stanisława Lipińscy
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8.30

Za parafian

10.00 Śp. Krystyna Pędziwiatr (w 6. rocz. śmierci)
11.30 Za chorych
Wimbledon

12.45 Dziękczynno - błagalna z okazji 50-lecia urodzin
Dariusza Bujak
18.00 Śp. Krzysztof Jaworski

11.02

Poniedziałek

Dzień powszedni

9.30

Śp. Maria Cłapińska

19.00 NIE MA MSZY ŚW.
12.02

Wtorek

Dzień powszedni

9.30

Śp. Józef Chmielowiec (w 28. rocz. śmierci)

19.00 NIE MA MSZY ŚW.
13.02

Środa

Dzień powszedni

9.30

Śp. Jakub Górecki

19.00 NIE MA MSZY ŚW.

14.02

15.02

Czwartek

Piątek

Święto świętych Cyryla,
mnicha, i Metodego,
biskupa - patronów
Europy

9.30

Dzień powszedni

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 NIE MA MSZY ŚW.
Śp. Jerzy Szymaniak (w 9. rocz. śmierci)

19.00 NIE MA MSZY ŚW.
16.02

Sobota
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Dzień powszedni

9.30

Śp. Mira Latoszek (w 22. rocz. śmierci)
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ZWYKŁA

18.00 Śp. Mariusz Murzyn
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8.30

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
córki Krystyny z okazji urodzin

10.00 Śp. Katarzyna, Franciszek Korneszczuk
11.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na
dalsze lata pożycia małżeńskiego dla Teresy i
Jana Cuprów w 50. rocz. ślubu
Wimbledon

12.45 O życie wieczne dla śp. Wiesława Wodzińskiego
18.00 O Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, zdrowie
i dary Ducha Św. dla Bożeny Tomasik z okazji
urodzin

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: 2 marca 2019 r.
METRYKA CHRZTU. Zaświadczenie o chrzcie można
zawsze otrzymać w biurze parafialnym w godzinach
urzędowania biura. Można także zamawiać zaświadczenie
mejlem, podając dokładnie imię i nazwisko dziecka/
dorosłego oraz przybliżoną datę chrztu. Odbiór w zakrystii
w dowolnym czasie po Mszy św.
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,
mejl: marriage@pcmew.org.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna zaprasza na pyszne polskie ciasto i kawę z profesjonalnego ekspresu do
kawy.
BIURO PARAFIALNE. Ze względu na kolędę biuro parafialne czynne tylko rano bezpośrednio po Mszy św. od
poniedziałku do soboty. Msza św. w tygodniu kończy się
około 10.00. I zaraz otwarte jest biuro.

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 Kuleszę.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH. Prosimy o modlitwę za
zmarłych w ostatnim czasie: śp. Barbarę Kałubę, mamę
Joanny Stasch i Kasi Bustin z grupy modlitewnej św. ojca
Pio. śp. Wiesława Wodzińskiego, ojca s. Moniki;
śp. Tadeusza Kośmider, którego pogrzeb odbył się w
czwartek, 7 lutego.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ CHOREGO. 11 lutego
obchodzimy kolejny 27 Międzynarodowy Dzień Chorego.
W tym roku tematem „Dnia Chorego” są słowa, które
Jezus, wypowiedział do apostołów gdy ich wysyłał do
szerzenia Ewangelii: “Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie” (Mt 10,8). Papież Franciszek w specjalnym
orędziu napisał m.in. : “Z okazji XXVII Światowego Dnia
Chorego, który w sposób uroczysty będzie obchodzony w
Kalkucie w Indiach dnia 11 lutego 2019 roku, Kościół –
Matka wszystkich swoich dzieci, zwłaszcza słabych –
pamięta, że gesty wielkodusznego daru, jak te Miłosiernego Samarytanina, są najbardziej wiarygodną drogą
ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i
prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się
odczuć drugiemu, że jest “ważny”.

Serdecznie zapraszam naszych chorych parafian wraz
z rodzinami na Mszę św. w niedzielę 10 lutego 2019 r. o
godz. 11.30. W czasie Mszy św. wszystkim chorym
udzielimy sakramentu namaszczenia. Po Mszy św. choBAL KARNAWAŁOWY DLA DOROSŁYCH. Serdecznie
rych wraz z rodzinami zapraszamy do sali parafialnej na
zapraszamy na Bal Karnawałowy w stylu lat 80-tych. W
pyszne polskie ciasta i smaczną kawę. Wszystkich parafisobotę 2 marca od godz. 19.30 w sali parafialnej w Putney. an proszę o włączenie się w tę akcję poprzez pomoc w
Więcej szczegółów na plakacie w przedsionku kościoła.
dowiezieniu chorych do kościoła, potem w odwiezieniu do
domu.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania czasop- ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA DZIECI. Składamy
ism katolickich wystawionych na szafie przy wyjściu z
serdeczne podziękowania na ręcę Sylwii Czajkowskiej,
kościoła.
Agnieszki Zięby oraz Beaty i Krzysztofa Gierlach za zorganizowanie wyśmienitej zabawy karnawałowej i trud
CIEPŁO W KOŚCIELE. W naszym kościele jest ciepło.
włożony w jej przygotowanie.
Czasem bardzo ciepło. 20 ºC. W Polsce wiele kościołów nie PODZIĘKOWANIE. Także na ręce p. Jerzego Adacha i
stać na ogrzewanie. Bardzo prosimy o zamykanie drzwi
p. Krzysztofa Jankowskiego składamy serdeczne podzięwejściowych bo tego ciepła szkoda. I to ciepło bardzo
kowanie wszystkim dzielnym mężczyznom ( i jednej
kosztuje. A będzie jeszcze drożej.
kobiecie) za rozebranie szopki i uprzątnięcie kościoła.

