Wiadomości parafialne

17 czerwca 2018

XI Niedziela
Zwykła

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Nottingham
2 Sherwood Rise Nottingham NG7 6JN

ROK B
24/2018

Polish Catholic Mission in England and Wales Registered Charity 1119423

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus powiedział 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, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a
potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, 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 powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli
ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.Oto Słowo Boże.
KOMENTARZ
Bóg działa w sposób zaskakujący. Zasiewa ziarno swojej łaski w najgłębszych pokładach ludzkiego serca, dlatego królestwo Boże
wzrasta w człowieku w sposób niedostrzegalny zarówno dla niego samego, jak i dla innych. Z tego wniosek, że nie ma ludzi straconych, zapomnianych przez miłosiernego Ojca. Ktoś słusznie zauważył, że w każdym sercu jest kawałek żyznej roli, na której rośnie
życie Boże. W każdym, to znaczy również w sercu największego grzesznika.

Ref. psalmu: DOBRZE JEST ŚPIEWAĆ TOBIE, PANIE BOŻE
PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ I BIERZMOWANIA 2018/19
Zbliża się czas wakacji i wielu z nas udaje się do Polski. Bardzo proszę, aby osoby, które planują przygotowywać swoje dzieci do
I Komunii Świętej oraz Bierzmowania w naszym Ośrodku, przywiozły metrykę chrztu z Parafii w Polsce. Jeżeli dziecko było
ochrzczone w naszej Parafii to przy zapisie należy podać datę chrztu.
WYCIECZKA DO YORK
W poniedziałek 25 czerwca 2018 r. Koło Seniorów organizuje wycieczkę do starodawnego miasta York, gdzie znajduję się
również przepiękna katedra z XII wieku oraz moc miejsc zabytkowych. Wyjazd sprzed klubu parafialnego o godz. 08.00 rano.
Cena: członkowie £3.00, goście £6.00. Zgłoszenia prosimy kierować do Herci Drożak: 0115 987 65 57 lub Grażyny Zamorskiej:
0115 854 08 86. Zapraszamy
JEDNODNIOWA PIELGRZYMKA DO HOLYWELL i PANTASAPH
W niedzielę 15 lipca 2018 r. organizujemy pielgrzymkę do Holywell i Pantasaph. Holywell to walijskie miasteczko, zwane Lourdes
Walii, albowiem nieprzerwanie od 660 roku przybywają do niego pielgrzymi, by skorzystać z uzdrawiającej mocy wód źródła Św. Winefredy. Cena przejazdu autobusem £16.00, dzieci £8.00 Zapisy u Pani Sylwii Tarka: 07990070095 i w sklepiku u Pani Emilii.

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE W DNIACH 7 - 14 WRZEŚNIA 2018 R.
Program obejmuje: pobyt w Medjugorie oraz 2 dniowy pobyt w hotelu Sunce w Gradac. Szczegółowy program przedstawia się
następująco: wejście na Górę Objawień oraz Górę Kriżevac (droga Krzyżowa oraz Msza święta); spotkanie we Wspólnocie Cenacolo, Wspólnota Błogosławieństw (Zawierzenie Matce Bożej); świadectwo Nency i Patryka; Wioska Matczyna, Tyhalin
(duchowa adopcja dzieci nienarodzonych i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich; codzienny udział w nabożeństwach wieczornych, adoracjach. Dodatkowe punkty programu będą realizowane na bieżąco w trakcie pobytu. Koszt uczestnictwa 360 Euro
+ bilety lotnicze. Wylot: 7 września 2018 r. godz. 06.10 London Gatwick do Split nr lotu EZY 8393. Powrót: 14 września godz.
10.20 Split do London Gatwick nr lotu EZY 8394 linie EasyJet. Zapisy do końca czerwca 2018 r. Cena obejmuję: przejazd klimatyzowanym autokarem z barkiem, noclegi w pensjonacie w centrum Medziugorje, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje,
desery, kawa herbata, opieka pilota. Zapisy oraz wszelkie informacje: Pani Sylwii Tarka: mob. 07990070095
DYŻUR KONSULARNY W PARAFII
W sobotę 23 czerwca 2018 r. od godz. 09.00 Konsulat Generalny w Manchester organizuję dyżur konsularny w naszej
Parafii w budynku Orchard House. Zapisy rozpoczną się na stronie Konsulatu Manchester w dzisiejszą niedzielę od godz. 16.00.
Osoby, które z losowych przyczyn muszą zrezygnować z wyznaczonego spotkania, prosimy o niezwłoczne powiadomienie konsulatu, aby inni mogli skorzystać z obecności Konsulatu w Nottingham. Szczegóły na plakacie przy wyjściu z kościoła oraz w
gablotce parafialnej.
ks. proboszcz Krzysztof Kawczyński
telefon stacjonarny (0115 960 47 40) mob. 0780 941 21 45 email: kawczy@wp.pl
ks. wikariusz Damian Tomczyk
telefon stacjonarny (0115 962 37 13) mob. 0749 575 72 32 email: ksdamian.nottingham@gmail.com

KANCELARIA
Kancelaria w tym tygodniu czynna we wtorek od godz.
11.00 do 13.00 i od 17.00 do 18.00.
POLSKIE OGNISKO MUZYCZNE W NOTTINGHAM
Od września bieżącego roku w Nottingham rozpocznie
działalność Polskie Ognisko Muzyczne. W ramach Ogniska Muzycznego proponujemy Państwu naukę gry na
instrumencie. Oferta skierowana jest zarówno do osób,
które nie miały styczności z instrumentem, jak i takich,
które wcześniej uczyły się grać. Naukę można
rozpocząć już od czwartego roku życia, można też
spełnić swoje marzenia w wieku dorosłym. Nauka w
Ognisku Muzycznym polegać będzie na praktycznej
nauce gry na wybranym instrumencie, nauce śpiewu
solowego wraz z nauką emisji głosu, grupowych lekcjach teorii połączonych z kształceniem słuchu, harmonią i zasadami muzyki, a także rytmice dla najmłodszych.
Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem
telefonu: Joanna Milewska 07948809791, a także na
plakacie Ogniska Muzycznego (przy wejściu do kościoła) oraz na stronie internetowej www.pom-nottingham.org.uk Można zabrać ze sobą także ulotkę,
pozostawioną w sklepiku parafialnym.
Pierwsze spotkanie informacyjne w niedzielę 24 czerwca 2018 r. po Mszy Św. ok. godz. 13.30 w Orchard
House. Zapraszają kierownictwo szkoły.
WESOŁY DZIEŃ DZIECKA W LAXTON HALL
W sobotę 16 czerwca 2018 r. od godz. 11.00 17.00 zapraszamy do Laxton Hall na wspólne
spotkanie dzieci i młodzieży. W programie, jak co roku,
bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Szczegółowy program
podany jest na tablicy ogłoszeń.
GRUPA MODLITEWNA ŻYWA RÓŻA
Żywa Róża to wspólnota osób, które w duchu
odpowiedzialności za Kościół i świat otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują,
zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Pragnieniem założycieli żywej Róży , sługi Bożej
Pauliny Jaricot było to, aby uczynić Różaniec modlitwą
dla wszystkich ludzi. Każdy krąg składa się z dwudziestu osób zwanych kołem lub różą, z których każda
zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej
tajemnicy różańcowej (1x Ojcze nasz..., 10x Zdrowaś
Maryjo..., 1x Chwała Ojcu...). Liczba osób odpowiada
liczbie tajemnic Różańca Świętego.
Żywa Róża Różańcowa została założona w naszej
P a r a fi i p r z e z k s . p r a ł a t a K a z i m i e r z a
Krzyżanowskiego w 1961r. (57 lat w tym roku). Do
modlitwy różańcowej dołączało się coraz więcej osób i
tak rozwijał się różaniec tworząc 4 róże, której patronami są: Ojciec Pio, Św. Faustyna Kowalska, Św. Jan
Paweł II oraz Św. Maksymilian Maria Kolbe.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do włączanie się w
to bardzo potrzebne dzieło modlitewne. W każdą
pierwszą niedziele miesiąca odbywa się zmiana
tajemnic różańcowych, którą prowadzą nasi księża, jak
również w każdą niedzielę przed msza świętą o
godzinie 10.30 odmawiamy Różaniec Święty.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
16 czerwca 2018 r. SOBOTA
08.00 W intencji dziękczynnej za udział w I Komunii Świętej
najbliższej rodziny i znajomych - int. Amelii Malinowskiej
19.00 +Danuta Kawczyńska z okazji urodzin
17 czerwca 2018 r. XI NIEDZIELA ZWYKŁA
09.30 +Romana Dziadosz - intencja przyjaciół
11.00 +Jan Weselak 6 rocz. śmierci - intencja rodziny
12.30 W intencji Emilii z okazji 4 urodzin o Boże błogosławieństwo
i wstawiennictwo Matki Bożej - intencja mamy i siostry
19.00 +Mikołaj Rak (30r.ś) Feliksa Rak, Elżbieta Bryan - int rodziny
18 czerwca 2018 r. PONIEDZIAŁEK
08.00 +Józef Stoch, Stanisław Gogola
10.00 O nawrócenie i wyjście z nałogu dla Eryka
11.00 pogrzeb: Wilford Hill śp. Krystyna Dąbrowska
19 czerwca 2018 r. WTOREK
wspomnienie św. Romualda

08.00 W intencji Mirosławy i Artura Stępniów z okazji 30 rocznicy
ślubu o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki Bożej
na dalsze lata
10.00 +Józef Pieniążek, Aniela i Konstanty Ostrowscy
20 czerwca 2018 r. ŚRODA
08.00 +Kazimierz Wiczkowski
10.00 +Stanisława Januszonok - int. Pauline Binch
21 czerwca 2018 r. CZWARTEK
wspomnienie św. Alojzego Gonzagi

10.00 +Edyta Dam
16.00 pogrzeb: Wilford Hill śp. Tomasz Andrzej Szafran
19.00 +Hannia Zarębska - intencja Rodziny Kozłowskich
22 czerwca 2018 r. PIĄTEK
wspomnienie św. Paulina z Noli

10.00 O zdrowie i potrzebne łaski dla Mamy Haliny z okazji imienin
19.00 +Brata Ludwika Żurawskiego i Zmarłych z Rodziny
23 czerwca 2018 r. SOBOTA
08.00 +Józef Kawczyński
19.00 +Stanisław
24 czerwca 2018 r. XII NIEDZIELA ZWYKŁA
uroczystość św. Jana Chrzciciela

09.30
11.00
12.30
19.00

W intencji pomyślnej operacji dla Żanety i wstawiennictwo
Matki Bożej Częstochowskiej
+Danuta Kawczyńska z okazji imienin
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla
Ks. Damiana z okazji urodzin
+Maria, Mieczysław Gabrychowicz, Józef Hanna Spałek
POGRZEBY
W poniedziałek 18 czerwca 2018 r. o godz. 11.00
odbędzie się pochowanie
prochów na cmentarzu Wilford Hill
zmarłej w wieku 62 lat
śp. Krystyny DĄBROWSKIEJ
W czwartek 21 czerwca 2018 r. o godz. 16.00
odbędzie się pochowanie
prochów na cmentarzu Wilford Hill
zmarłego w wieku 63 lat
śp. Tomasza Andrzeja SZAFRAN

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie

