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PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKłA
15.07.2018r.
Wzywajcie do nawrócenia
Czytanie I - Am 7, 12-15

Psalm 85
Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie
Czytanie II - Ef 1, 3-14

Ewangelia - Mk 6, 7-13
„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też
władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę
prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w
sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».
I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd
wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać,
wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».
Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a
wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali”.

14.07.

Sobota

PIĘTNASTA NIEDZIELA
ZWYKŁA

18.00 O dar nawrócenia, światło Ducha Świętego i
potrzebne łaski dla Kingi z okazji 30 urodzin

15.07.
2018

NIEDZIELA

PIĘTNASTA NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30

Dziękczynna za otrzymane łaski

10.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Anny i Andrzeja w 10 rocz. ślubu
11.30 O dobrych współmałżonków dla członków Róży
Wimbledon

12.45 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Tomasza i Iwony z okazji 20 rocz. ślubu
oraz z okazji urodzin
18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Juliana z okazji urodzin

16.07.
17.07

Poniedziałek Wspomnienie Najświętszej

Maryi Panny z Góry Karmel

Wtorek

Dzień powszedni

9.30

Nie ma Mszy świętej

19.00 Śp. Mariusz Murzyn
9.30

Nie ma Mszy świętej

19.00 Za zmarłego tatę śp. Henryka

18.07
19.07

Środa
Czwartek

Wspomnienie bł. Szymona
z Lipnicy, prezbitera

9.30

Dzień powszedni

9.30

Nie ma Mszy świętej

19.00 Śp. Zdzisław i Janina Mytko
Za dusze zmarłych śp. Kazimierza Sabbata
i Władysława Świdlickiego

19.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Jana Kłosok z okazji 70 rocz.
urodzin

20.07
21.07

22.07.
2018

Piątek

Wspomnienie bł. Czesława,
prezbitera

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 O spokój duszy dla śp. Danuty
9.30

Sobota

NIEDZIELA

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

SZESNASTA NIEDZIELA
ZWYKŁA

18.00 Śp. Stanisława Soja

SZESNASTA NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Elżbiety Kural z okazji I Komunii Świętej

10.00 Za Parafian
11.30 O łaskę powrotu do zdrowia dla Emilii
Wimbledon

12.45 Śp. Maria Godek
18.00 Śp. Teodor Czakon (w rocznicę urodzin)

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania w tym tygodniu od
poniedziałku do piątku o godz. 18.00. W środę różaniec
g.18.20.

MODLITWA ZA NASZA PARAFIĘ.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii.

MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian:
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w
o uzdrowienie z ciężkiej choroby nowotworowej dla
każdy piątek wieczorem po Mszy św. Prosimy zabrać
mamy Alicji; o łaskę zdrowia dla Anny Siudak; o uzdroze sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
wienie z choroby nowotworowej dla Magdaleny; o zdrowie dla Stanisławy Bednarek; o wypełnienie woli Bożej
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne dla szwagra Ludwika; o pomyślną operację i uzdrowieczynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz wieczo- nie dla Jozefa Garaj
rem.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH PARAFIAN.
GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO.
Prosimy o modlitwę za zmarłą naszą długoletnią paraZapraszamy w sobotę, 24 lipca 2018 r.
fiankę śp. Helenę Krystynę (Krysię) Gorczyńską, której
- o godz. 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu
pogrzeb odbył się w ubiegły czwartek.
- o godz. 18.20 różaniec do NMP
- o godz. 19.00 Msza św.
SCHOLA MŁODZIEŻOWA. W naszym kościele mamy
- po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Ojca Pio
w tej chwili Scholę dziecięcą, która najczęściej angażuje
się w liturgię Mszy św. o godz. 10.00 (za którą odpowiaKOŚCIÓŁ KATOLICKI W CHINACH. Po przejęciu wła- da p. Ewa Kasprzak) a także Zespół dla dorosłych,
dzy przez Komunistyczną Partię Chin w 1949 roku, kato- który gra i śpiewa na Mszy św. o godz. 18.00 (za który
liccy i protestanccy misjonarze zostali wydaleni z kraju, a odpowiada p. Małgorzata Pacholczyk). Brakuje w nasamą religię zaczęto przedstawiać jako promowanie zaszym kościele Scholi Młodzieżowej. O tym niektórzy
chodniego imperializmu. W 1957 chiński rząd założył
parafianie rozmawiali na kolędzie i zachęcali do tego,
Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich, które
żeby taka Schola powstała. Zapraszamy więc młodzież
odrzuca zwierzchnictwo Watykanu i ustanawia swoich
powyżej 10 roku życia, chętną do śpiewania i grania na
własnych biskupów. Ci, którzy postanowili pozostać wierni różnych instrumentach muzycznych.
papieżowi utworzyli Nielegalny Kościół Podziemny.
Prosimy o bezpośredni kontakt z p. Izabelą Cieślik,
Nieustannie podejmowane są starania mające przywrócić telefon: 07789006268.
jedność pomiędzy kościołami chińskimi. Zarówno Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich, jak i kościół KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna, ostatni raz
podziemny są poddawane prześladowaniom. Oba starają przed wakacjami, serdecznie zaprasza na pyszne polsię też utrzymywać relacje z Rzymem. Mimo usilnych
skie ciasto oraz kawę.
starań rządu, by oddzielić oficjalny kościół od wpływów
papieskich około 80% biskupów wyświęconych w Chinach PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszajest uznanych także przez Watykan.
my do sali parafialnej na dobry film w każdy piątek po
O tej całej bardzo skomplikowanej sytuacji Kościoła Kato- Mszy świętej wieczornej. Film na piątek 20/07 to „Blask
lickiego w Chinach będziemy mogli usłyszeć na Mszach
tęczy”.
św. w sobotę i niedzielę 14 i 15 lipca. W niedzielę 15
lipca po Mszy św. wieczornej spotkanie w sali parafialnej. ŁAWKI W NASZYM KOŚCIELE. Rozpoczęliśmy
Po każdej Mszy św. będzie można złożyć także dobrowol- wzmacnianie niektórych ławek (po lewej stronie od
na ofiarę na Kościół Podziemny w Chinach.
końca). Wygląda to bardzo dobrze więc powoli będziemy te prace kontynuować. Bardzo poważnym probleCHRZEST. Chrzest załatwiamy w biurze parafialnym w
mem jest niszczenie ławek przez zdrapywanie lakieru i
czasie godzin otwarcia biura (nie telefonicznie). Proszę
drążenie dziur. Dzisiaj uzbierałoby się pewnie tego kilka
przynieść ze sobą dokładnie wypełniony formularz zgłometrów. Niszczone są także przepięknie zdobione stalle
szeniowy i kopię aktu urodzenia dziecka. Formularze są
(ławki) ustawione w prezbiterium.
Bardzo uprzejmie i gorąco prosimy aby nie niszczyć żadna szafie przy wyjściu z kościoła. Przygotowanie do
chrztu dla rodziców dziecka i dla chrzestnych odbywa się nych ławek. Prosimy również o zwracanie uwagi tym osobom/dzieciom, które to czynią w trakcie liturgii.
w sobotę w kościele, po Mszy św. wieczornej, około
19.00. Następna katecheza 4 sierpnia i 1 września.
WAKACJE 2018. Wszystkim odpoczywającym już na
Żadnych spraw biurowych nie załatwiamy w niedzielę.
wakacjach i tym, którzy się w najbliższym czasie wybierają - życzymy wspaniałych wakacji.

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 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. 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.

