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DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKłA
2.09.2018 r.
Tylko czyste serce jest zdolne
do prawdziwej miłości

Czytanie I - Pwt 4, 1-2. 6-8
Psalm 15
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie
Czytanie II - Jk 1, 17-18. 21b-22. 27

Ewangelia - Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23
„U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.
I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi
rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą,
jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie
obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak
obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni
w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych,
lecz jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział
o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym
daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”.
Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji».
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy,
i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym;
lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem,
z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.
Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».
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18.00 Śp. Dawid Ciborowski
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8.30

Śp. Józef Woźniak (w 11 rocz. śmierci)

10.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Karoliny
11.30 W intencji Koła Żywego Różańca

Wimbledon

12.45 Za parafian
18.00 O Boże Miłosierdzie dla śp. Stefanii i Aleksandra
Jakubowskich oraz śp. Elizabeth i Ernesta
Richardson

3.09

4.09

Poniedziałek

Wtorek

Wspomnienie
św. Grzegorza Wielkiego,
papieża i doktora Kościoła

9.30

Dzień powszedni

9.30

NIE MA MSZY ŚW. REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

19.00 NIE MA MSZY ŚW. REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE
NIE MA MSZY ŚW. REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

19.00 NIE MA MSZY ŚW. REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

5.09

Środa

Dzień powszedni

9.30

NIE MA MSZY ŚW. REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

19.00 NIE MA MSZY ŚW. REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

6.09

I Czwartek
Miesiąca

Dzień powszedni

9.30

NIE MA MSZY ŚW. REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

7.09

I Piątek
Miesiąca

Dzień powszedni

9.30

NIE MA MSZY ŚW. REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

8.09

19.00 Śp. Piotr Pszczółka, Adam Pszczółka,
śp. Henryk i Stanisława Lipińscy
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Za Antoniego i rodzinę z okazji 80 rocznicy
urodzin Antoniego

18.00 W intencjach Ojczyzny z okazji 100 rocznicy
odzyskania niepodległości
18.00 Dziękczynna za odebrane łaski oraz o Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Michała w 15 rocz.
ślubu
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
Wimbledon

12.45 O Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży
i wychowawców
18.00 O Boże miłosierdzie dla śp. Jerzego Szymaniaka

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE. W poniedziałek 3 września wszyscy polscy kapłani pracujący w Polskiej Misji
Katolickiej w Anglii i Walii rozpoczynają swoje wspólne
coroczne rekolekcje w Swanwick. Proszę pamiętać, że
w tym czasie nie będzie Mszy św. w naszym kościele.
I NIEDZIELA MIESIĄCA. Zmiana tajemnic różańcowych
po Mszy św. o godz. 11.30.
7.09. I PIĄTEK MIESIĄCA. Adoracja Najświętszego
Sakramentu i okazja do spowiedzi św. od godz. 18.00.
O godz. 19.00 Msza św.
PODZIĘKOWANIE. Jeszcze raz serdecznie dziekujemy
księżom gościom: ks. Piotrowi Spyra i ks. Krzysztofowi
Conder za wakacyjną posługę duszpasterską w naszej
parafii, za posługę w konfesjonale i codziennie głoszone
słowo Boże podczas Eucharystii.
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
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.
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.
KAWIARENKA. Kawiarenka będzie ponownie czynna od
przyszłej niedzieli, tj. 9/9/18. Chętni do pomocy przy niedzielnych dyżurach proszeni są o kontakt z p. Olgą Wróblewską, tel. 07919842122.
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.
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.

SPOTKANIE Z SENATOREM RP. 8 i 9 września serdecznie zapraszamy na spotkanie z panem prof. Janem Żarynem, Senatorem RP, polskim historykiem,
zajmującym się w szczególności historią Kościoła katolickiego w Polsce a także dziejami emigracji politycznej
po 1945 r.
PROGRAM NA SOBOTĘ:
18.00—Msza św. koncelebrowana w intencjach Ojczyzny odprawiana pod przewodnictwem ks. Prowincjała
Krzysztof Olejnika w kościele w Putney
20.00—I wykład: „W jakich okolicznościach Polska utraciła niepodległość”
20.45—Przerwa na posiłek
21.00—II wykład: „ Odzyskanie niepodległości—jak do
tego doszło i komu zawdzięczamy?”
22.00—Pytania i dyskusja
PROGRAM NA NIEDZIELĘ:
11.30—Msza św. koncelebrowana w intencjach Ojczyzny odprawiana pod przewodnictwem ks. Prowincjała
Krzysztof Olejnika w kościele w Putney
13.00—III Wykład: „ Jak trudne jest odzyskiwanie
„niepodległości” w każdym wymiarze życia w Polsce
dzisiaj”.
14.00—Przerwa na posiłek
14.15— Pytania i dyskusja
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.
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszamy do sali parafialnej na dobry film w każdy piątek po
Mszy świętej wieczornej. Film na piątek 7/09 to
„Niezwyciężony”.
PODZIĘKOWANIA. Serdecznie dziękujemy za wszystkie wakacyjne pozdrowienia, kartki, mejle, smsy i zdjęcia.
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.

