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UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA
24.06.2018r.
Nieśmy nadzieję ludzkim sercom

Czytanie I - Jr 1, 4-10
Psalm 71
Od łona matki Pan mym opiekunem
Czytanie II - 1 P 1, 8-12

Ewangelia - Łk 1, 5-17
„Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału
Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi
wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów
Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już
posunięci w latach.
Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu
zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i
złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał
mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok
Zachariasz i strach padł na niego.
Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana:
żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i
wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana;
wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu
spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i
mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia
sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały».

23.06.

Sobota

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA

18.00 Śp. Jan Kudłacik (w 4 rocz. śmierci)

24.06.
2018

NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA

8.30

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Janiny Hering

10.00 Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 24)
11.30 Śp. Krzysztof Naumczyk i śp. Czesław
Naumczyk (ostatnio zmarły w Polsce)
Wimbledon

12.45 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i
opiekę Matki Bożej dla Janiny Hering z okazji
imienin i urodzin
18.00 1.Śp. Stanisław Markiewicz (w 1 rocz. śmierci)
2. W intencji Domowego Kościoła

25.06.

Poniedziałek Dzień powszedni

9.30

26.06

Wtorek

Dzień powszedni

9.30

27.06

Środa

Dzień powszedni

9.30

28.06

Czwartek

Wspomnienie św. Ireneusza,
biskupa i męczennika

9.30

Uroczystość świętych
Apostołów Piotra i Pawła

9.30

29.06
30.06

Piątek

O Boże błogosławieństwo dla Polci
z okazji urodzin
19.00 Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 26)

Za Barbarę i Łukasza o łaskę poczęcia
i błogosławieństwo Boże w rodzinie
19.00 Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 27)
Śp. Bożena i Feliks Pawlaczyk

19.00 Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 28)
Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 29)

19.00 W intencji Pawła
9.30

Sobota

1.07. 2018 NIEDZIELA

O udany zabieg dla Moniki Nita oraz światło
Ducha Świętego dla lekarzy
19.00 Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 25)

Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 30)

TRZYNASTA NIEDZIELA
ZWYKŁA

18.00 1.
2.

TRZYNASTA NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30

Śp. Marek Midzio
Za Elżbietę Kozłowską z okazji urodzin

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 Za parafian
18.00 Grażyna i Stanisław Przeorscy w dniu 40
rocznicy ślubu

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.
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE.
W czerwcu zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, codziennie po Mszy
św. Wieczornej.
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.
WAKACJE. Ks. Leszkowi życzymy cudownych wakacji.
1.07. I NIEDZIELA MIESIĄCA. Zmiana tajemnic
różańcowych po Mszy św. o godz. 11:30.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w
każdy piątek wieczorem po Mszy św. Prosimy zabrać
ze sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.

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.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę za śp. Krystynę Myk, wieloletnią
parafiankę i nauczycielkę w Polskiej Szkole oraz opiekunkę harcerzy.
DZIEŃ OJCA. W kalendarzu angielskim już był 17
czerwca ale w polskim - wczoraj. Jeszcze raz najlepsze
życzenia dla wszystkich ojców. Pamiętajmy w modlitwie
nie tylko o żywych ale także o zmarłych.
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
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne w tej chwili Scholę dziecięcą, która najczęściej angażuje
czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz wieczo- się w liturgię Mszy św. o godz. 10.00 (za którą odpowiarem po nabożeństwie.
da p. Ewa Kasprzak) a także Zespół dla dorosłych,
który gra i śpiewa na Mszy św. o godz. 18.00 (za który
CHRZEST. Chrzest załatwiamy w biurze parafialnym w
odpowiada p. Małgorzata Pacholczyk). Brakuje w naczasie godzin otwarcia biura (nie telefonicznie). Proszę
szym kościele Scholi Młodzieżowej. O tym niektórzy
przynieść ze sobą dokładnie wypełniony formularz zgłoparafianie rozmawiali na kolędzie i zachęcali do tego,
szeniowy i kopię aktu urodzenia dziecka. Formularze są
żeby taka Schola powstała. Zapraszamy więc młodzież
na szafie przy wyjściu z kościoła. Przygotowanie do
powyżej 10 roku życia, chętną do śpiewania i grania na
chrztu dla rodziców dziecka i dla chrzestnych odbywa się różnych instrumentach muzycznych.
w sobotę w kościele, po Mszy św. wieczornej, około
Prosimy o bezpośredni kontakt z p. Izabelą Cieślik,
19.00. Następne katechezy 7 lipca i 4 sierpnia.
telefon: 07789006268.
Żadnych spraw biurowych nie załatwiamy w niedzielę.
ŁAWKI W NASZYM KOŚCIELE. Jak łatwo zauważyć w
ZBIÓRKA LSO. W niedzielę 24 czerwca o godz.16.00.
naszym kościele mamy różne ławki. Niektóre ławki są w
bardzo słabej kondycji. Rozpoczęliśmy już wzmacnianie
MSZA I PIKNIK DOMOWEGO KOŚCIOŁA. W niedzielę niektórych ławek (po lewej stronie od końca). Wygląda
24 czerwca zapraszamy Domowy Kościół na Mszę św.
to bardzo dobrze więc powoli będziemy te prace kontyo godz. 18.00 a po Mszy na piknik przy kościele.
nuować. Bardzo poważnym problemem jest niszczenie
SPOTKANIE RADY ADMINISTRACYJNEJ.
Kolejne spotkanie Rady odbędzie się w czwartek 28
czerwca o godzinie 20.30 w sali parafialnej na górze.
ZAKOŃCZENIE ROKU DUSZPASTERSKIEGO.
Serdecznie zapraszamy wszystkie grupy i wspólnoty
z naszej parafii na Mszę św. dziękczynną w sobotę
30.06.2018 r. o godz. 18.00. Po Mszy św. grill i spotkanie
w ogrodzie przy kościele.

ławek przez zdrapywanie lakieru i drążenie dziur. Dzisiaj
uzbierałoby się pewnie tego kilka metrów. Niszczone są także
przepięknie zdobione stalle (ławki) ustawione w prezbiterium.
Przy okazji warto wyjaśnić, że stalle rozpowszechniły się w
budownictwie sakralnym od początków średniowiecza do
baroku. Przeznaczone były przede wszystkim dla duchownych
(kanoników lub zakonników). Stalle występowały najczęściej w
kościołach katedralnych, klasztornych i kolegiatach.
Bardzo uprzejmie i gorąco prosimy aby nie niszczyć żadnych ławek. Prosimy również o zwracanie uwagi tym osobom/dzieciom, które to czynią w trakcie liturgii.

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.

