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LITURGIA  TYGODNIA          XXXI Niedziela Zwykła 

Niedziela 
04.11.2018 

9.30 
+Prezydent Lech Kaczyński i ++w katastrofie 

smoleńskiej (int.p.Zbigniewa) 

11.30 
Dziękczynna w intencji Artura i Ireny Urban w 

24r.zawarcia sakr.małżeństwa 
18.00 Za ++Parafian i ++ polecanych w modlitwie 

wypominkowej 
Poniedziałek 
05.11.2018 

 Nie będzie Mszy Św. 

Wtorek 
06.11.2018 

10.00 Za zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej 

Środa 
07.11.2018 

19.00 
++Janina Głogowska, Maria Polakowska, z rodziny 

Głogowskich i Dybikowskich 
Czwartek 
08.11.2018 

10.00 ++Jan, Emilia, Mieczysław, zmarli z rodziny 

Piątek 
09.11.2018 

10.00 ++mąż Kazimierz, rodzice, teściowie, zmarli z rodziny 

19.00 Dziękczynna w 1.r.urodzin Olivi z prośbą o Boże 

Błogosł.i opiekę MB 

 Sobota 
10.11.2018 

18.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosł., opiekę MB  i 

św.Cecyli- patronki muzyki - dla zespołu „Bogu Mili” 

Niedziela 
11.11.2018 

9.30 ++Edward Szostecki, Antonina i Władysław Szostecki 

11.30 +Stanisław Przewoźny (dar duchowy na urodziny) 

18.00 +Helena Przybył 

    

SŁOWO PROBOSZCZA 

Wielkimi krokami zbliża się 100 rocznica odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. „Bóg. Honor. Ojczyzna”. To hasło, które często 
pojawia się przy okazji patriotycznych manifestacji czy wieców. 
 Ta kolejność wartości nie może być jednak przestawiana. 
Święty Augustyn powiedział, że „jeżeli Bóg jest na pierwszym 
miejscu, wszystko inne jest na miejscu właściwym”. Myślę, że każdy 
się z tym zgodzi, że coś w tym jest. Bracie i siostro  postaw sobie 
pytanie, mieszkając tutaj w Anglii rok, 6 lat, 14, czy dużo, dużo 
więcej jak ważne miejsce w Twoim życiu-życiu katolika- powinna 
zajmować Ojczyzna.  
 

Odpowiedź jak dla mnie jest zawarta w często powtarzanym przez 
nas  haśle: „Bóg. Honor. Ojczyzna”. Jak widzimy, Ojczyzna, nie 
zajmuje pierwszego miejsca, a dopiero trzecie.  
Co jest przed nią? Z całą pewnością poszanowanie Boga i zasad 
wynikających z wiary. To rodzi pewne nieporozumienia. Prawo 
stanowione nigdy nie może być dla katolika ważniejsze niż dziesięć 
przykazań. Na drugim miejscu – honor, czyli przede wszystkim 
szacunek do drugiego człowieka i samego siebie. Wreszcie Ojczyzna 
– a więc umiłowanie swojego kraju, swojej historii oraz rodaków. 
 

„Kiedy myślę: Ojczyzna, szukam drogi” – pisze Wojtyła 44 lata temu. 
Ta droga biegnie przez Chrzest Polski, uczy. I ten sprzed przeszło 
tysiąca lat i ten, w którym winno się obmyć każde kolejne pokolenie. 
Chrzest ocali Niepodległą i jej obywateli, on da im przyszłość – 
Ojczyźnie i Państwu. Chrzest będzie ją i ich stale na nowo zakorzeniał 
w zbawczych Boskich tajemnicach stworzenia, wcielenia i miłości. 
W przyszłą niedzielę o godz.13.00 w Sali POK-u odbędzie się 
program słowno-muzyczny. Każdy katolik powinien w tym dniu dać 
coś z siebie, to coś to „zmarnować swój czas” dla Ojczyzny poprzez 
udział w tym programie. 
Niech Jezus miłosierny błogosławi Waszą chrześcijańską tożsamość  
i polskość.  



 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

W tym tygodniu w liturgii : 
- w piątek rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
- w sobotę św.Leona, papieża 
 

 Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy: 

Piątek Sobota Niedziela 

9.30 -10.00 i 18.30 - 19.00 17.30 9.30 - 10.00 i 17.30 -18.00 

 Okazja do spowiedzi św. lub rozmowy duchowej pół godziny 
przed Mszą św. i po lub po umówieniu się. 

 Dziękuję rodzicom za świadectwo kultywowania wiary u 
swoich dzieci poprzez udział w nabożeństwach różańcowych 
oraz przebraniu ich za postacie świętych.  

 W piątek spotkanie Seminarium Odnowy Wiary.  
Początek spotkania w kościele Mszą św. o g.19.00, następnie 
katecheza na temat „Jezus- najlepszy Przyjaciel”. 

 W niedzielę 11 listopada 100 rocznica odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Po Mszy św. o g.11.30 program słowno-muzyczny 
w  POK-u przygotowany przez PCE. 
 
 

 Na stoliku pod chórem wyłożone są: 
- kalendarze na 2019r. ( małe £ 2 i duże £ 5) 
- ikonki  (z wizerunkiem Jezusa, Maryi i Aniołów £ 4) 
- kartki wypominkowe za zmarłych. Wypełnione dużymi literami 
proszę zostawiać przy obrazie o. Maksymiliana.  
W tym tygodniu będą one odczytane 6.XI(wt.,g.10.00),  
7.XI(śr., g.19.00), 9.XI(pt., g.10.00) podczas nabożeństw za zmarłych 
odprawianych po Mszy św. 

Msza św. za zmarłych poleconych w modlitwie wypominkowej była 
odprawiona 1XI a w tym tygodniu dzisiaj o g.18.00 i we wtorek  
o godz.10.00 
 
PORZĄDEK MSZY I NABOŻEŃSTW ZA ZMARŁYCH NA CMENTARZACH 

10.XI (sobota) Cmentarz, Danescourt g. 10.30 

10.XI (sobota) Cmentarz, Jeffock g. 12.00 

11.XI (niedziela) Cmentarz, Bacon Hill g. 14.30 

 2 grudnia w Polskiej Szkole odbędą się Mikołajki w dwóch 
grupach wiekowych: do 6 lat od godz. 13.00, od 7 lat od godz. 
16.00. Składki £ 15 od dziecka będą zbierane 10.11, 17.11  
w szkole w godz. 9.20-10.20 oraz: 4.11, 11.11, 18.11 w niedzielnej 
kawiarence. Możliwość zakupienia zdjęcia w cenie £ 5  (format 
A5), każde następne £ 3 . 

 Św. Mikołaj odwiedzi nasz Kościół 2 grudnia na Mszy św. o 9.30 
i 11.30 

 Polski Klub zaprasza na: 
- Andrzejki, 24.11.2018, od godz.20.00,  cena biletu £10 
(możliwość zamówienia ciepłego posiłku), gra  Zespół Muzyczny 
Tris oraz DJ Rado.  
-  Bal Sylwestrowy 31.12.2018, od godz.20,  
cena biletu £45 (od osoby), gra Zespół Muzyczny Aventis. 

Bilety na w/w zabawy należy  rezerwować u p.Agnieszki w barze lub 
pod nr.telefonu 07423155841.  

 

OFIARY 

 

Taca (na utrzymanie parafii) –  27.10.2018  - £ 391,33 

Ofiary Gift Aid                          27.10.2018  - £ 35 

II taca na Dzieła Misyjne  27.10.2018 - £ 148,25 

***** 

Wszystkim ofiarodawcom składam wraz z Radą Administracyjną 

serdeczne podziękowanie za złożone ofiary na nasze cele 

parafialne. Bóg zapłać. 

 


