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DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA
10.06.2018r.
Poproszę o bezgraniczną wierność

Czytanie I - Rdz 3, 9-15
Psalm 130
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
Czytanie II - 2 Kor 4, 13 – 5, 1

Ewangelia - Mk 3, 20-35
„Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić
się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono
bowiem: «Odszedł od zmysłów».
A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy
złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać
Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się
ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli
więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz
koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza
wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy
nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma
ducha nieczystego».
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go
przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i
bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są
moimi braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi
bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».
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8.30

Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 10)

10.00 Śp. Tadeusz Głogowski, Stanisława Głogowska i Włodzimierz Głogowski
11.30 W intencji Elżbiety Kelady w podziękowaniu
za pracę w Klubie Seniora
Wimbledon

12.45 O zdrowie i łaskę nawrócenia dla Marzeny

18.00 O dobrych współmałżonków dla członków Róży

11.06.

Poniedziałek Wspomnienie św. Barnaby,

9.30

apostoła

O łaskę upragnionego zdrowia oraz Boże
błogosławieństwo dla Pawła, Bartłomieja
i Katarzyny

19.00 Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 11)

12.06

Wtorek

Dzień powszedni

9.30

W intencji Antoniego

19.00 Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 12)

13.06

14.06

15.06

Środa

Czwartek

Piątek

Wspomnienie św. Antoniego
z Padwy, prezbitera i doktora
Kościoła

9.30

Wspomnienie bł. Michała
Kozala, biskupa i męczennika

9.30

Dzień powszedni

9.30

Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 13)

19.00 Śp. Janina Biegalska (w 3 rocz. śmierci)
Śp. Maria Uchman oraz siostry Stasia i Kazia

19.00 Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 14)
Śp. Krzysztof Kasztelan (w dniu urodzin)

19.00 Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 15)
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18.00 Śp. Jakub Górecki
Śp. Mariusz Murzyn
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8.30

Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 17)

10.00 W intencji Domowego Kościoła
11.30 O dar życia wiecznego dla śp. Jana, Anieli
i Jana
Wimbledon

12.45 Śp. Jadwiga Woźniak (w 1 rocz. śmierci)
18.00 Śp. Tadeusz i Józef Szatkowscy
Śp. Kazimierz Jarkiewicz
Śp. Daisy Coorey

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od
poniedziałku do piątku o godz. 18.00.
W każdą środę różaniec o godz. 18.20.
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE.
W czerwcu zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, codziennie po Mszy
św. Wieczornej.

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.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. W środę 13 czerwca ( 13
czerwca miało miejsce drugie objawienie) zapraszamy na
nabożeństwo fatimskie wraz z procesją z figurką Matki
KURS ANIMACJI CHARYZMATYCZNEJ (KAMCH).
Boskiej Fatimskiej po Mszy św. wieczornej.
W roku poświęconym Duchowi Świętemu wspólnota
Galilea zaprasza na wyjątkowy kurs dla osób pragnących
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w
na nowo odkryć Jego działanie w czasie modlitwy wspólkażdy piątek wieczorem po Mszy św. Prosimy zabrać
notowej w sobotę i niedzielę 9 i 10 czerwca. Celem
ze sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
tego kursu jest, aby w sposób uporządkowany przeżywać
i prowadzić spotkania charyzmatyczne. Na kursie odnajBIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne dą się szczególnie osoby należące do wspólnot, gdyż w
czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz wieczo- jego trakcie uczymy się zasad uczestniczenia oraz prorem po nabożeństwie.
wadzenia spotkań wspólnotowych/modlitewnych. Kurs
przeznaczony jest dla osób, które uczestniczyły już w
CHRZEST. Chrzest załatwiamy w biurze parafialnym w
kursie Nowe Życie.
czasie godzin otwarcia biura (nie telefonicznie). Proszę
przynieść ze sobą dokładnie wypełniony formularz zgłoPRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania czasoszeniowy i kopię aktu urodzenia dziecka. Formularze są
pism katolickich wystawionych na szafie przy wyjściu z
na szafie przy wyjściu z kościoła. Przygotowanie do
kościoła.
chrztu dla rodziców dziecka i dla chrzestnych odbywa się
w sobotę w kościele, po Mszy św. wieczornej, około
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zaprasza19.00. Następne katechezy 7 lipca i 4 sierpnia.
my do sali parafialnej na dobry film w każdy piątek po
Żadnych spraw biurowych nie załatwiamy w niedzielę. Mszy świętej wieczornej. Film na piątek 15/06 to
„Wonder”. Serdecznie zapraszamy!
KAWIARENKA. Dzisiaj wyjątkowo serdecznie zapraszamy do kawiarenki w dolnej sali parafialnej na pyszne
PODZIĘKOWANIA ZA PROCESJĘ BOŻEGO CIAŁA
polskie ciasto. Chętni do pomocy przy niedzielnych dyżu- I FESTYN PARAFIALNY. Dziękujemy wszystkim osobom
rach proszeni są o kontakt z p. Olgą Wróblewską, tel.
i grupom, które włączyły się w przygotowanie procesji
07919842122.
Bożego Ciała. Dziękujemy grupom parafialnym, które w
sobotni wieczór przygotowywały ołtarze, osobom, które
SCHOLA MŁODZIEŻOWA. W naszym kościele mamy w
przygotowywały nasz ogród do festynu parafialnego,
tej chwili Scholę dziecięcą, która najczęściej angażuje się
w liturgię Mszy św. o godz. 10.00 (za którą odpowiada p. wszystkim panom, którzy nieśli baldachim, feretron, pilnoEwa Kasprzak) a także Zespół dla dorosłych, który gra i wali porządku na ulicy oraz tym, którzy włączyli się w
pomoc przy rodzinnym festynie. Bóg Zapłać!
śpiewa na Mszy św. o godz. 18.00 (za który odpowiada
(Całkowity dochód z festynu to: £1,421.72).
p. Małgorzata Pacholczyk). Brakuje w naszym kościele
Scholi Młodzieżowej. O tym niektórzy parafianie rozmawiali na kolędzie i zachęcali do tego, żeby taka Schola
PODZIĘKOWANIA. Serdecznie dziękujemy za wszystkie
powstała. Zapraszamy więc młodzież powyżej 10 roku
ofiary składane na tacę w kościele, w biurze parafialnym;
życia, chętną do śpiewania i grania na różnych instrumen- na potrzeby księży, naszej parafii czy Towarzystwa Chrytach muzycznych.
stusowego. Serdecznie dziękujemy tym, którzy ostatProsimy o bezpośredni kontakt z p. Izabelą Cieślik,
nio podpisali deklarację GIFT AID.
telefon: 07789006268.

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
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.

