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DWUDZIESTA SZÓSTA
NIEDZIELA ZWYKŁA
30.09.2018 r.
Udziel mi mądrości
w stanowczej walce z grzechem

Czytanie I - Lb 11, 25-29
Psalm 19
Nakazy Pana są radością serca
Czytanie II - Jk 5, 1-6
Ewangelia - Mk 9, 38-43. 45. 47-48
„Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami,
jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z
nami».
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje,
nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest
z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę,
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu
lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla
ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w
ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją;
lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym
do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla
ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do
piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

29.09. Sobota

DWUDZIESTA SZÓSTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

30.09. NIEDZIELA
2018

DWUDZIESTA SZÓSTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Joasi

10.00

O Boże błogosławieństwo dla rodziny Kozłowskich

11.30

O Boże błogosławieństwo dla Kacpra w 13 rocz.
urodzin

12.45

Za parafian

18.00

Śp. Roman Szymański

Wspomnienie św. Teresy
od Dzieciątka Jezus,
dziewicy, doktora Kościoła

9.30

O pokój serca i potrzebne łaski dla Kamila

19.00

O Boże błogosławieństwo dla Danusi w dniu
imienin

Wspomnienie świętych
Aniołów Stróżów

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00

W intencji Domowego Kościoła; o Boże błogosławieństwo dla małżeństw i rodzin

Dzień powszedni

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00

Śp. Księża: Honoriusz, Tadeusz, Tomas, Andrew
oraz John

9.30

Za dusze zmarłych śp. Władysława, Stanisławy
i Stanisława Świdlickich

19.00

Dziękczynna w 15 rocz. ślubu Anny i Damiana, z
prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla małżeństwa i rodziny

9.30

O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

19.00

O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary
Ducha Świętego dla Aleksandra Maksymiliana Lis

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

O uzdrowienie dla Beaty

8.30

Śp. Krystyna Kozłowska (w 1 rocz. śmierci)
Śp. Stanisław Kozłowski

10.00

Śp. Piotr Pszczółka, Adam Pszczółka,
śp. Henryk i Stanisława Lipińscy

11.30

W intencji Koła Żywego Różańca

12.45

Za parafian

18.00

Śp. Marzena Majewska (w 1 rocz. śmierci)

Wimbledon

1.10

2.10

3.10

4.10

5.10

6.10

Poniedziałek

Wtorek

Środa

I Czwartek
Miesiąca

I Piątek
Miesiąca

Wspomnienie
św. Franciszka z Asyżu

Wspomnienie
św. Faustyny Kowalskiej,
dziewicy

I Sobota
Miesiąca
DWUDZIESTA SIÓDMA
NIEDZIELA ZWYKŁA

7.10.
2018

NIEDZIELA

DWUDZIESTA SIÓDMA
NIEDZIELA ZWYKŁA

Wimbledon

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00.

4.10. I CZWARTEK MIESIACA. Dzień modlitw za kapłanów i o
kapłanów - by w żaden sposób nie sprzeniewierzali się powołaniu i mieli wystarczające „zasoby psychiczne” do wypełniania
obowiązków kapłańskich.

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,
5.10. I PIĄTEK MIESIĄCA. 18.00 - Adoracja Najświętszezwłaszcza ciężko chorych i cierpiących; za Bogumiłę
go Sakramentu i okazja do spowiedzi św. ; 19.00 - Msza
oraz za Beatę.
św. Po Mszy różaniec w kaplicy Matki Bożej.
6.10. I SOBOTA MIESIĄCA. Różaniec i nabożeństwo
70 ROCZNICA ŚMIERCI KARD. AUGUSTA HLONDA
do Niepokalanego Serca NMP po Mszy św. wieczornej.
I 40 ROCZNICA WYBORU KARD. KAROLA WOJTY7.10. I NIEDZIELA MIESIĄCA. Zmiana tajemnic
ŁY NA PAPIEŻA. Z tej okazji kazania okolicznościowe i
różańcowych po Mszy św. o godz. 11:00.
wykład wygłosi ks. prof. Paweł Bortkiewicz, chrystusoRÓŻANIEC W PAŹDZIERNIKU. W INTENCJACH
wiec. Szczegóły na plakacie.
OJCZYZNY. Tradycyjnie jak co roku zapraszamy codziennie na wspólny różaniec w czasie adoracji NajświętszePRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
go Sakramentu o godz. 18.20. Bezpośrednio po różańcu
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
Msza święta o godz. 19.00. W sobotę i niedzielę różaniec
wyjściu z kościoła.
po Mszy świetej o godz. 18.00.
Równocześnie, wychodząc naprzeciw prośbie wielu
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2018. Narzeczonych,
parafian, serdecznie zapraszamy na różaniec codziennie
którzy planują zawrzeć sakrament małżeństwa proszę,
rano od poniedziałku do soboty po Mszy św.
aby uważnie przeczytali „Instrukcję dla narzeczonych”,
RÓŻANIEC DLA DZIECI. W każdy piątek o godz. 17.00
która znajduje się na stronie Polskiej Misji Katolickiej w
PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ. SpotkaAnglii i Walii. Byłoby dobrze gdyby narzeczeni, którzy
nia dzieci i rodziców odbywają się w kościele w wyznaplanują ślub kościelny powiadomili ks. Proboszcza
czone soboty o godz. 14.00. Obecność obowiązkowa.
przynajmniej 6 miesięcy przed ustaloną datą ślubu.
Nieobecność prosimy zgłaszać.
Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich
LSO & DSM. Zbiórka dzieci i rodziców LSO & DSM odbęważnych dokumentów) należy umówić się osobiście z
dzie się w niedzielę, 30 września o godz. 16.00. Dzieci
ks. Proboszczem. Proszę nie przychodzić na ostatnią
spotykają się w kościele, rodzice w sali parafialnej.
chwilę. W razie wątpliwości i pytań związanych z zawarSPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w
ciem sakramentu małżeństwa można kontaktować się
każdy piątek wieczorem po Mszy św. Prosimy zabrać
bezpośrednio z biurem małżeńskim PMK: 020 7226
ze sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
3439 w godzinach od 9.00 do 17.30 od poniedziałku do
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne
piątku lub mejl: marriage@pcmew.org.
czynne w ŚRODĘ i CZWARTEK po Mszy św. rano oraz
wieczorem.
SCHOLA MŁODZIEŻOWA. Zapraszamy młodzież
CHRZEST. Chrzest załatwiamy w biurze parafialnym w
powyżej 10 roku życia, chętną do śpiewania i grania na
czasie godzin otwarcia biura (nie telefonicznie). Proszę
różnych instrumentach muzycznych.
przynieść ze sobą dokładnie wypełniony formularz zgłoProsimy o bezpośredni kontakt z p. Izabelą Cieślik,
szeniowy i kopię aktu urodzenia dziecka. Formularze są
telefon: 07789006268.
na szafie przy wyjściu z kościoła. Przygotowanie do
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszachrztu dla rodziców dziecka i dla chrzestnych odbywa się
my do Sali parafialnej na dobry film w każdy piątek po
w sobotę w kościele, po Mszy św. wieczornej, około
Mszy świętej wieczornej. Film na piątek 5/10 to „Room”.
19.00. Następna katecheza 6 października. Żadnych
SIATKÓWKA. Wszystkich chętnych parafian zapraszaspraw biurowych nie załatwiamy w niedzielę.
my do gry w piłkę siatkową do nowej polskiej grupy w
REMONT KOLEJNEGO ODCINKA DACHU. Znów leje
piątki o 20.00 w Roehampton Fitnes Centre. Prosimy o
się woda do kościoła. Mamy kolejny poważny problem z
kontakt z Magdą 07894077767.
dachem. Wygląda na to - podobnie jak w przypadku daKONKURS. Ponownie zapraszamy do konkursu na
chu nad kaplicą Matki Bożej - że prace wykonane w ostatniezwykłe zdjęcie wakacyjne. Format A4 czyli 20x30cm.
nich latach (2009r.) na naszym kościele nie były wystarNajlepsze 3 zdjęcia nagrodzimy. Jeśli starczy miejsca
czające albo zostały źle wykonane. Mamy nadzieję, że
wszystkie zdjęcia zamieścimy na gazetce w sali parafialnaprawa kolejnego odcinka dachu będzie przebiegała
nej. Zdjęcia proszę przynosić do zakrystii do końca
sprawnie i zostanie solidnie wykonana. Równocześnie
października.
prosimy o dodatkowe wsparcie finansowe naprawy dachu.

