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JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
17.06.2018r.
Usiądę u stóp Jezusa

Czytanie I - Ez 17, 22-24

Psalm 92
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Czytanie II - 2 Kor 5, 6-10

Ewangelia - Mk 4, 26-34
Jezus mówił do tłumów:
«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię.
Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak.
Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne
ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na
żniwo».
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je
przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest
najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się
większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne
gnieżdżą się w jego cieniu».
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez
przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim
uczniom.

16.06.

Sobota

JEDENASTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.00 Śp. Jakub Górecki
Śp. Mariusz Murzyn

17.06.
2018

NIEDZIELA

JEDENASTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30

Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 17)

10.00 O zdrowie, wzrastanie w dobrym i Boże błogosławieństwo dla Kevina Zięba z okazji 10 ur.
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

18.06.

Poniedziałek Dzień powszedni

9.30

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

19.00 NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

19.06

Wtorek

Dzień powszedni

9.30

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

19.00 NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

20.06

Środa

Dzień powszedni

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 20)

21.06
22.06
23.06

Czwartek
Piątek

Wspomnienie św. Alojzego
Gonzagi, zakonnika

9.30

Wspomnienie św. męczenników
angielskich biskupa Jana Fishera
i Tomasza More’a

9.30

Sobota
UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA

24.06.
2018

NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 21)
Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 22)

19.00 Za członków Grupy św. Ojca Pio
9.30

Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 23)

18.00

Śp. Jan Kudłacik (w 4 rocz. śmierci)

8.30

O Boże błogosławieńwstwo i opiekę Matki
Bożej dla Janiny Hering

10.00 Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 24)
11.30 Śp. Krzysztof Naumczyk
Wimbledon

12.45 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i
opiekę Matki Bożej dla Janiny Hering z okazji
imienin i urodzin
18.00 1.Śp. Stanisław Markiewicz (w 1 rocz. śmierci)
2. W intencji Domowego Kościoła

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
i okazja do sakramentu pojednania w tym tygodniu od
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian:
środy do piątku o godz. 18.00. W środę różaniec g.18.20. o uzdrowienie z ciężkiej choroby nowotworowej dla
mamy Alicji; o łaskę zdrowia dla Anny Siudak; o uzdroNABOŻEŃSTWA CZERWCOWE.
wienie z choroby nowotworowej dla Magdaleny; o zdroW czerwcu zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najwie dla Wandy Sokołowskiej i Stanisławy Bednarek.
świętszego Serca Pana Jezusa, codziennie po Mszy
św. Wieczornej. (w tym tygodniu oprócz 18 i 19).
MODLITWA ZA ZMARŁYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę za śp. Krystynę Myk, wieloletnią
DZIEŃ SKUPIENIA KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW.
parafiankę i nauczycielkę w Polskiej Szkole oraz opieZe względu na dzień skupienia w poniedziałek i wtorek,
kunkę harcerzy.
18 i 19 czerwca, nie będzie odprawiana Msza św. w
naszym kościele, ani rano ani wieczorem.
DZIEŃ OJCA. Dzisiaj 17 czerwca (w kalendarzu angielskim) albo w sobotę 24 czerwca (kalendarzu polskim)
GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO.
jest Dzień Ojca. Najlepsze życzenia dla wszystkich
Zapraszamy w sobotę, 23 czerwca 2018 r.
ojców, tych bardzo młodych i tych trochę starszych.
- o godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu
- o godz. 17.20 różaniec do NMP
TURNIEJ PIŁKARSKI W MANCHESTER. Wszystkich
- o godz. 18.00 Msza św.
ministrantów serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału
- po Mszy św. litania i ucałowanie relikwii św. Ojca Pio
w Turnieju Piłkarskim (taki mały mundial) w Manchester
o puchar nowego księdza Prowincjała. Dojazd do ManSPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w
chester wszelkimi możliwymi środkami lokomocji.
każdy piątek wieczorem po Mszy św. Prosimy zabrać
ze sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
SCHOLA MŁODZIEŻOWA. W naszym kościele mamy
w tej chwili Scholę dziecięcą, która najczęściej angażuje
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne się w liturgię Mszy św. o godz. 10.00 (za którą odpowiaczynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz wieczo- da p. Ewa Kasprzak) a także Zespół dla dorosłych,
rem po nabożeństwie.
który gra i śpiewa na Mszy św. o godz. 18.00 (za który
odpowiada p. Małgorzata Pacholczyk). Brakuje w naCHRZEST. Chrzest załatwiamy w biurze parafialnym w
szym kościele Scholi Młodzieżowej. O tym niektórzy
czasie godzin otwarcia biura (nie telefonicznie). Proszę
parafianie rozmawiali na kolędzie i zachęcali do tego,
przynieść ze sobą dokładnie wypełniony formularz zgłożeby taka Schola powstała. Zapraszamy więc młodzież
szeniowy i kopię aktu urodzenia dziecka. Formularze są
powyżej 10 roku życia, chętną do śpiewania i grania na
na szafie przy wyjściu z kościoła. Przygotowanie do
różnych instrumentach muzycznych.
chrztu dla rodziców dziecka i dla chrzestnych odbywa się Prosimy o bezpośredni kontakt z p. Izabelą Cieślik,
w sobotę w kościele, po Mszy św. wieczornej, około
telefon: 07789006268.
19.00. Następne katechezy 7 lipca i 4 sierpnia.
Żadnych spraw biurowych nie załatwiamy w niedzielę. ŁAWKI W NASZYM KOŚCIELE. Jak łatwo zauważyć w
naszym kościele mamy różne ławki. Niektóre ławki są w
ZBIÓRKA LSO. W niedzielę 24 czerwca o godz.16.00.
bardzo słabej kondycji. Rozpoczęliśmy już wzmacnianie
niektórych ławek (po lewej stronie od końca). Wygląda
MSZA I PIKNIK DOMOWEGO KOŚCIOŁA. W niedzielę to bardzo dobrze więc powoli będziemy te prace konty24 czerwca zapraszamy Domowy Kościół na Msze św. o nuować. Bardzo poważnym problemem jest niszczenie
godz. 18.00 a po Mszy na piknik przy kościele.
ławek przez zdrapywanie lakieru i drążenie dziur. Dzisiaj uzbierałoby się pewnie tego kilka metrów. NiszczoSPOTKANIE RADY ADMINISTRACYJNEJ.
ne są także przepięknie zdobione stalle (ławki) ustawioKolejne spotkanie Rady odbędzie się w czwartek 28
ne w prezbiterium. Przy okazji warto wyjaśnić, że stalle
czerwca o godzinie 20.30 w sali parafialnej na górze.
rozpowszechniły się w budownictwie sakralnym od
początków średniowiecza do baroku. Przeznaczone były
ZAKOŃCZENIE ROKU DUSZPASTERSKIEGO.
przede wszystkim dla duchownych (kanoników lub zaSerdecznie zapraszamy wszystkie grupy i wspólnoty
konników). Stalle występowały najczęściej w kościołach
z naszej parafii na Mszę św. dziękczynną w sobotę
katedralnych, klasztornych i kolegiatach.
30.06.2018 r. o godz. 18.00. Po Mszy św. grill i spotkanie Bardzo uprzejmie i gorąco prosimy aby nie niszczyć żadnych ławek. Prosimy również o zwracanie uwagi tym osow ogrodzie przy kościele.
bom/dzieciom, które to czynią w trakcie liturgii.

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. Intencje mszalne przymujemy po każdej Mszy św.
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.

