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23 NIEDZIELA ZWYKŁA - 10.09.2017r.
Pozyskać brata

Czytanie I - Ez 33, 7-9

Czytanie II - Rz 13, 8-10

Ps 95 - Słysząc głos Pana,

serc nie zatwardzajcie

Ewangelia - Mt 18, 15-20
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz
swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch
albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli
nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie,
a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to
wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię
moje, tam jestem pośród nich».

9.09

Sobota

10.09. NIEDZIELA
2017

23 NIEDZIELA
ZWYKŁA

18.00

O łaskę zdrowia i opiekę Matki
Najświętszej dla Bartłomieja
i Katarzyny Rędzio

23 NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30
10.00
11.30
12.45
18.00

Za Parafian
Śp. Jerzy Szymaniak
Śp. Józef Woźniak (w 10 rocz. śm.)
Za dusze w czyśćcu cierpiące
O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla ks. Neoprezbitera
Sławomira Strycharskiego

9.30

Śp. Zbigniew Żydło (w 30 rocz. śm.)
Śp. Andrzej, Józef, Bronisława
i Stanisław
Śp. Dainius, Elżbieta, Józefa
O zdrowie dla Vale, Viktoria, Vygante

Wimbledon

11.09

Poniedziałek

Dzień powszedni

19.00
12.09

Wtorek

Dzień powszedni

9.30
19.00

W intencji mamy Genowefy o przyjęcie
woli Bożej
Śp. Czesława Kramarz

13.09

Środa

Wspomnienie św. Jana 9.30
Chryzostoma, biskupa
i doktora Kościoła
19.00

O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski
w pracy dla córki Krystyny na rozpoczynający się nowy rok szkolny
Śp. Eugeniusz Bendura (w dniu urodzin)

14.09

Czwartek

Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego

9.30
19.00

Śp. Maria i Jakub Nędza
Śp. Józefa Prucnal

15.09

Piątek

Wspomnienie NMP
Bolesnej

9.30
19.00

Śp. Maria Godek
Śp. Cecylia Truś

16.09

Sobota

Wspomnienie świętych 9.30
Męczenników
Korneliusza, papieża
i Cypriana, biskupa
24 NIEDZIELA
ZWYŁA
18.00

Dusze w czyśćcu cierpiące

24 NIEDZIELA
ZWYKŁA

W intencji Leili o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski z okazji chrztu
Za Parafian
O dobrych współmałżonków dla
Członków Róży modlących się w tej
intencji
Dusze w czyśćcu cierpiące
O Boże błogosławieństwo dla
Szymona z okazji 1 rocz. urodzin

Sobota
17.09. NIEDZIELA
2017

8.30
10.00
11.30

Wimbledon

12.45
18.00

Śp. Feliks Pawlaczyk

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od
poniedziałku do piątku o godz. 18.00 do 18.45.
UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY:

1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

PRYMICJE W NASZEJ PARAFII. W niedzielę
10 września serdecznie zapraszamy na Mszę
świętą prymicyjną, którą odprawi nasz były parafianin ks. Sławomir Strycharski o godz. 11.30
oraz 18.00. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy
na ciastko i kawę do Sali parafialnej.

KATECHEZA CHRZCIELNA - 16.09.2017 o
godz.19.00 w kościele.

MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian

BIURO PARAFIALNE . W związku z zapisami
dzieci do klasy komunijnej oraz kandydatów do bierzmowania biuro parafialne w tym tygodniu czynne od
poniedziałku do piątku po Mszy świętej rano i po Mszy
świętej wieczorem.

PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
wyjściu z kościoła.

SPECJALNA TACA. Zgodnie z kalendarzem kolekt

specjalnych PMK w niedzielę 17 września 2017 zaplanowana jest kolekta specjalna na Fundację Kardynała Glempa. Fundacja ta wspiera księży studentów,
KAWIARENKA. Dzisiaj 10 września, po wakacyjnej przyszłych profesorów seminariów duchownych, oraz
kapłanów przybywających do pracy duszpasterskiej w
przerwie, kawiarenka parafialna znów serdecznie
PMK w Anglii i Walii w zdobyciu znajomości języka
zaprasza na pyszne polskie ciasto. Sala parafialna,
St .John’s Hall, Ravenna Road. Po wyjściu z kościoła angielskiego poprzez finansowanie kursów językoproszę iść w prawo i zaraz w dół ulicą Ravenna Road. wych. W roku 2016 udzielono pomocy finansowej 16
Sala parafialna jest po lewej stronie przy końcu ulicy. księżom studentom pochodzącym z 16 różnych diecezji polskich i 2 zgromadzeń zakonnych oraz 5 kapłaChętni do pomocy przy niedzielnych dyżurach pronom przybyłym do duszpasterstwa w ramach PMK.
szeni są o kontakt z p. Olgą Wróblewską, tel.
07919842122.
POWITANIE NOWEGO KSIĘDZA. W następną niedzielę oficjalnie powitamy ks. Leszka Rygiewicza,
nowego asystenta ks. Proboszcza. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy do Sali parafialnej na „wieczorek
zapoznawczy”. Bardzo proszę aby każdy coś przyniósł
na stół.

OFIARY NA TACĘ 3.09.2017:
Putney - £635.78; Wimbledon - £109.40
Gift Aid - £393.10

Serdeczne Bóg zapłać za składane ofiary!

PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie
zapraszamy do Sali parafialnej na dobry film w
ZGŁASZANIE CHRZTU. Chrzest dziecka zgłasza- każdy piątek po Mszy świętej wieczornej.
my w biurze parafialnym (nie telefonicznie). Niczego
nie ustalamy telefonicznie. Proszę przynieść ze sobą
akt urodzenia dziecka oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy dziecka do chrztu. Jeśli ktoś jeszcze w tym
czasie nie zapisał się oficjalnie do parafii, to proszę to
zrobić przy tej okazji. Poza tym jeszcze raz pro-

PODZIĘKOWANIE. Serdecznie dziękujemy za
kartki z wakacji zwłaszcza dzieciom i harcerzom.

KONKURS. Zapraszamy do konkursu na niezwyszę nie ustalać daty chrztu bez porozumienia kłe zdjęcie wakacyjne. Format A4 czyli 20x30cm.
z księdzem proboszczem. Bezpośrednim przy- Najlepsze 3 zdjęcia nagrodzimy. Jeśli starczy
miejsca wszystkie zdjęcia zamieścimy na gazetce
gotowaniem rodziców i chrzestnych do chrztu
jest katecheza chrzcielna. Ta katecheza obowią- w Sali parafialnej. Zdjęcia proszę przynosić do
zakrystii do końca października.
zuje nawet przy 5 dziecku chyba, że ks. Proboszcz kogoś wyraźnie zwolni z tego obowiązku.

KONGRES NOWEJ EWANGELIZACJI
We wrześniu, w ramach corocznego Kursu Wiedzy Religijnej odbędzie się
Kongres Nowej Ewangelizacji: 15-17 września w Swindon; 22-24 września
w Manchester. Ks. Rektor PMK zaprasza na ten kongres wszystkich kapłanów a także osoby zaangażowane w pracę duszpasterską, członków
grup modlitewnych i charyzmatycznych. Kongres poprowadzi zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Rysia. W spotkaniach w Manchesterze
będzie uczestniczył również Ks. Biskup Wiesław Lechowicz. Bardzo proszę aby chętni zgłaszali się do zakrystii do ks. Proboszcza.

ZAPISY DZIECI DO KLASY I KOMUNIJNEJ 2017/18
Zachęcam wierzących i praktykujących rodziców do zapisania swoich
dzieci do klasy I komunijnej na rok szkolny 2017/18. Byłoby wspaniale
gdyby oboje rodzice mogli przyjść do biura parafialnego na krótką rozmowę z księdzem. Warunkiem zapisania dziecka jest przedstawienie metryki
chrztu. Nieprzekraczalny termin zgłoszenia: 15 WRZEŚNIA 2017. Proszę nie przychodzić w październiku czy w listopadzie. Rok szkolny rozpoczyna się zazwyczaj we wrześniu.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2018
Kandydaci do sakramentu bierzmowania mogą sami zapisać się w biurze
parafialnym, przynosząc ze sobą metrykę chrztu. Nieprzekraczalny termin zgłoszenia: 15 WRZEŚNIA 2017.

KONCERT PRAWOSŁAWNEGO CHÓRU MONASTYCZNEGO
Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła w Putney na koncert chóru
prawosławnego z klasztoru św. Elżbiety z Mińska z Białorusi 24 września
2017 r. po Mszy świętej wieczornej czyli o godz. 19.00. Bezpośrednio po
koncercie będzie można oglądać wystawę dzieł artystycznych wykonanych w klasztorze. Dochód z tego koncertu przeznaczony jest na cele charytatywne. Plakaty w przedsionku kościoła.

TYDZIEŃ WYCHOWANIA
Dzisiaj 10 września rozpoczyna się Tydzień Wychowania w Polsce i
kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Wzorem
Kościoła w Polsce serdecznie zachęcamy wiernych do modlitwy w
intencjach dzieci, młodzieży i wychowawców z naszych polskich sobotnich szkół na terenie Londynu.

