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Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej
26.08.2018r.
Żyj słowem Jezusa
Czytanie I - Prz 8, 22-35 lub Iz 2, 2-5
Psalm 48
Tyś wielką chlubą naszego narodu
Czytanie II - Ga 4, 4-7

Ewangelia - J 2, 1-11
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to
wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej
odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła
moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie”.
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń,
z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus:
„Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział:
„Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd
ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i
powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją,
wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i
uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Za księży pracujących w przeszłości i obecnie w
naszej parafii

25.08.

Sobota

UROCZYSTOŚĆ
18.00
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
CZĘSTOCHOWSKIEJ

26.08.
2018

NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
Odnowienie Jasnogórskich
Ślubów Narodu

8.30

Wimbledon

12.45 Śp. Roma Tomaszewska (zmarła 31.07,
pogrzeb 17.08 na Putney Vale)

O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne
łaski dla wnuczka Piotra Montgomery i jego
rodziców
10.00 Śp. Margaret Fiander
11.30 Dziękczynna za wszystkie łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
rodziny

18.00 O radość nieba dla śp. Sławomira Grobelnego

27.08

Poniedziałek Wspomnienie św. Moniki

9.30

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Jerzego z okazji urodzin

19.00 Śp. Józef Prucnal

28.08

Wtorek

Wspomnienie św. Augustyna, 9.30 O Boże błogosławieństwo dla Kingi z ok urodzin
biskupa i doktora Kościoła
19.00 Śp. Józefa Prucnal

29.08

Środa

Wspomnienie męczeństwa
św. Jana Chrzciciela

9.30

Dzień powszedni

9.30

30.08

Czwartek

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 W pewnej intencji
O Boże błogosławieństwo dla Zdzisława

19.00 Za dusze czyśćcowe

31.08

Piątek

Dzień powszedni

9.30

Dziękczynna z ok 50 rocz Sakramentu
Małżeństwa Haliny i Stefana

19.00 W pewnej intencji

1.09

9.30

I Sobota
Miesiąca

2.09. 2018 NIEDZIELA

Za ofiary II Wojny Światowej

DWUDZIESTA DRUGA
NIEDZIELA ZWYKŁA

17.00 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
18.00 W intencjach pielgrzymkowych do Aylesford

DWUDZIESTA DRUGA
NIEDZIELA ZWYKŁA

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

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.
1.09. I SOBOTA MIESIĄCA. Nabożeństwo do
Niepokalanego Serca NMP o godz. 17:00.
PODZIĘKOWANIE. Serdecznie dziękujemy
ks. Krzysztofowi Conder za wakacyjną posługę
duszpasterską w konfesjonale i głoszone słowo Boże
podczas Eucharystii oraz wiele owocnych spotkań z
parafianami. Dziękujemy także klerykowi Wojciechowi
Kułach, który odbywał u nas praktykę duszpasterską i
uczęszczał na kurs języka angielskiego.
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian: o
zdrowie dla mamy Alicji; dla Anny Siudak; dla Stanisławy
Bednarek; dla Beaty; o wypełnienie woli Bożej dla
szwagra Ludwika; o pomyślną operację i uzdrowienie dla
Jozefa Garaj.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę za zmarłą 12 sierpnia 2018 naszą
długoletnią parafiankę śp. Annę Kwilecką.
Była członkiem zarządu naszej Parafii oraz członkiem
Koła Przyjaciół Harcerstwa. W bólu i żalu zawiadamiają o
tym Synowie i Przyjaciele.

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. Najblisza katecheza 1
września, następna 6 października. Żadnych spraw
biurowych nie załatwiamy w niedzielę.
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.
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.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Spotkania biblijne od 27 lipca
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2018.
zostają zawieszone na czas wakacji. Zachęcamy jednak Narzeczonych, którzy planują zawrzeć sakrament
do codziennej lektury Pisma Świętego.
małżeństwa w 2018 r. proszę, aby uważnie
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne
przeczytali „Instrukcję dla narzeczonych”, która znajduje
czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz
się na stronie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
wieczorem.
Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich
KAWIARENKA. Kawiarenka w czasie wakacji jest
ważnych dokumentów) należy umówić się osobiście z
nieczynna.
ks. Proboszczem. W razie wątpliwości i pytań
PIELGRZYMKA DO AYLESFORD 2.09.2018r.
związanych z zawarciem sakramentu małzeństwa
Jak co roku nasza parafia organizuje pielgrzymkę
można kontaktować się bezpośrednio z biurem
autokarową do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w
małżeńskim PMK: 020 7226 3439 w godzinach od 9.00
Aylesford. Zapisy w zakrystii. Koszt £12. Zapraszamy.
do 17.30 od poniedziałku do piątku lub
SIATKÓWKA Zapraszamy parafian od wrzesnia w
emailowy: marriage@pcmew.org.
czwartki od 20:15 w Roehampton Fitnes Centre do naszej PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
rozegranej grupy. Mamy juz pierwszy rok za soba dobrej czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
gry. Wszystkich chetnych prosimy o kontakt z Magdą
wyjściu z kościoła.
07894077767.
PODZIĘKOWANIA. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary
SCHOLA MŁODZIEŻOWA. Brakuje w naszym kościele składane na tacę w kościele, w biurze parafialnym; na potrzeby
Scholi Młodzieżowej. Zachęcali niektórzy parafianie, żeby księży, naszej parafii czy Towarzystwa Chrystusowego.
WAKACJE 2018. Wszystkim odpoczywającym na
taka Schola powstała. Zapraszamy więc młodzież
wakacjach i tym, którzy się dopiero wybierają - życzymy
powyżej 10 roku życia, chętną do śpiewania i grania na
dobrego czasu relaxu. Liczymy na zdjęcia z wakacji.
różnych instrumentach muzycznych.
Przygotujemy specjalną wystawę.
Prosimy o bezpośredni kontakt z p. Izabelą Cieślik,

ZAPRASZAMY!

