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DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA
ZWYKŁA
9.09.2018 r.
Otwórz się na Słowo
Czytanie I - Iz 35, 4-7a
Psalm 146
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego
Czytanie II - Jk 2, 1-5

Ewangelia - Mk 7, 31-37
„Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie,
przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął
go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a
spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się.
Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym
gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił.
Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».

8.09.

9.09.
2018

Sobota

NIEDZIELA

18.00

W intencjach Ojczyzny z okazji 100 rocznicy
odzyskania niepodległości

DWUDZIESTA TRZECIA
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.00

Dziękczynna za odebrane łaski oraz o Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Michała w 15 rocz.
ślubu

DWUDZIESTA TRZECIA
NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30

O łaskę życia wiecznego dla śp. Zbigniewa (w 31
rocz. śmierci), śp. Andrzeja, śp. Józefa,
śp. Bronisławy Żydło

10.00

O Boże błogosławieństwo dla brata Radosława z
okazji urodzin oraz dla jego rodziców

11.30

W intencjach Ojczyzny z okazji 100 rocznicy
odzyskania niepodległości

11.30

W intencji Jana i Marii z okazji 30 rocznicy ślubu

12.45

O Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży
i wychowawców

18.00

O Boże miłosierdzie dla śp. Jerzego Szymaniaka

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00

Śp. Stefania Gwizdek

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00

Dziękczynna za Lillę o wypełnienie woli Bożej w jej
życiu

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00

Śp. Ignacy Uchman i zmarli z rodziny

Wspomnienie św. Jana
Chryzostoma,

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00

Śp. Jakub Górecki

Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00

Śp. Dawid Kubiński i zmarli z rodz. Kuształów

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

DWUDZIESTA CZWARTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.00

Śp. Krystyna i Stanisław Majewscy

DWUDZIESTA CZWARTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30

O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki
Bożej dla Tarasa

10.00

O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i
opiekę Matki Bożej dla Piotra i Anny w dniu ich
urodzin

11.30

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
córki Krystyny na rozpoczynający się rok szkolny

12.45

Za Parafian

18.00

Śp. Mariusz Murzyn

Wimbledon

10.09
11.09

12.09
13.09
14.09
15.09

Poniedziałek
Wtorek

Środa
Czwartek
Piątek

Dzień powszedni
Dzień powszedni

Dzień powszedni

Sobota

16.09. NIEDZIELA
2018

Wimbledon

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.
SERDECZNIE WITAMY ks. Prowincjała Krzysztofa Olejnika i dziękujemy za posługę w konfesjonale, wspólną
Eucharystię i głoszone Słowo Boże.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie zaprasza po wakacyjnej przerwie na pyszne polskie ciasto.
Chętni do pomocy przy niedzielnych dyżurach proszeni są
o kontakt z p. Olgą Wróblewską, tel. 07919842122.
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. W czwartek 13 września
( 13 września miało miejsce piąte objawienie) zapraszamy
na nabożeństwo fatimskie wraz z procesją z figurką Matki
Boskiej Fatimskiej po Mszy św. wieczornej.
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO. W niedzielę 16
września o godz. 10.00 odprawimy Mszę św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież, rodziców
i nauczycieli z Polskiej Szkoły.
ZEBRANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ. Pierwsze powakacyjne zebranie Rady Duszpasterskiej odbędzie się w
środę 19 września o godz. 20.30 w górnej Sali parafialnej.
Wszystkich członków Rady serdecznie zapraszam na
Mszę św. o godz. 19.00.
ZEBRANIE RADY ADMINISTRACYJNEJ. Pierwsze
powakacyjne zebranie Rady Administracyjnej odbędzie
się w czwartek 20 września o godz. 20.30. Wszystkich
członków Rady serdecznie zapraszam na Mszę św. o
godz. 19.00.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w
każdy piątek wieczorem po Mszy św. Prosimy zabrać
ze sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne
czynne od poniedziałku do piątku po Mszy św. rano oraz
wieczorem. Ostatnia szansa na zapisanie dzieci do klasy
pierwszokomunijnej. W sobotę i niedzielę Biuro nieczynne.
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 6 października. Żadnych
spraw biurowych nie załatwiamy w niedzielę.
SCHOLA MŁODZIEŻOWA. Zapraszamy młodzież powyżej 10 roku życia, chętną do śpiewania i grania na
różnych instrumentach muzycznych.
Prosimy o bezpośredni kontakt z p. Izabelą Cieślik,
telefon: 07789006268.

MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii,
za dzieci rozpoczynające rok szkolny, 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.
ZAPISY DZIECI DO KLASY I KOMUNIJNEJ
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. Nieprzekraczalny termin zgłoszenia: 15 WRZEŚNIA 2018 r.
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.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
wyjściu z kościoła.
PODZIĘKOWANIA. Serdecznie dziękujemy za wszystkie wakacyjne pozdrowienia, kartki, mejle, smsy i zdjęcia.
SPECJALNA TACA. Zgodnie z kalendarzem kolekt
specjalnych PMK na 16 września zaplanowana jest
kolekta specjalna na Fundację Kardynała Glempa.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2018. 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. Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego
(wszystkich ważnych dokumentów) należy umówić się
osobiście z ks. Proboszczem. Proszę nie przychodzić na
ostatnia 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 lub mejl: marriage@pcmew.org.
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszamy do Sali parafialnej na dobry film w każdy piątek po
Mszy świętej wieczornej.
SIATKÓWKA. Wszystkich chętnych parafian zapraszamy do gry w piłkę siatkową do polskiej grupy w czwartki
o 20.15 w Roehampton Fitnes Centre. Prosimy o kontakt z Magdą 07894077767.
KONKURS. Ponownie zapraszamy do konkursu na
niezwykłe zdjęcie wakacyjne. Format A4 czyli 20x30cm.
Najlepsze 3 zdjęcia nagrodzimy. Jeśli starczy miejsca
wszystkie zdjęcia zamieścimy na gazetce w sali parafialnej. Zdjęcia proszę przynosić do zakrystii do końca
października.

100 ROCZNICA ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
WEEKEND Z SENATOREM RP.
W sobotę i niedzielę serdecznie
zapraszamy na spotkanie
z panem prof. Janem Żarynem
polskim historykiem i Senatorem RP
PROGRAM NA SOBOTĘ: 8 września
18.00—Msza św. koncelebrowana w intencjach Ojczyzny
odprawiana pod przewodnictwem ks. Prowincjała Krzysztof Olejnika
w kościele w Putney
20.00—I wykład: „Upadek I Rzeczypospolitej 1795 r.”
20.45—Przerwa na posiłek
21.00—II wykład: „ Odzyskanie niepodległości 1918 r.“
22.00—Pytania i dyskusja

PROGRAM NA NIEDZIELĘ: 9 września
11.30—Msza św. koncelebrowana w intencjach Ojczyzny
odprawiana pod przewodnictwem ks. Prowincjała Krzysztof Olejnika
w kościele w Putney
13.00—III Wykład: „ Czym dziś jest Niepodległa
i jak tę wartość chronić“
14.00—Przerwa na posiłek
14.15— Pytania i dyskusja

