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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie
nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie
usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie
zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: »Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał
wykończyć«. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie
rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw
niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt
z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”..Oto słowo Pańskie.
Komentarz

Bycie uczniem Chrystusa to nie osobisty wybór, lecz Jego zaproszenie. Chcąc być Jego uczniem, nie można stawiać Mu
warunków. Jeśli jest prawdą, że Jezus zaprasza każdego do grona swoich uczniów, to nie można zapominać, że jest
również prawdą to, że On stawia konkretne warunki bycia Jego uczniem. Czy w ten sposób zabiera człowiekowi wolność?
Wręcz przeciwnie. On wyzwala z relacji lub przywiązań, które mogą zniewolić do tego stopnia, że Bóg nie będzie w życiu
najważniejszy. Jeśli całe serce jest dla Niego, to jest w nim również miejsce dla innych. Wtedy miłość jest zdrowa i rozwijająca. Jeśli ktoś lub coś stanie się ważniejsze od Niego, człowiek marnuje swoje życie. Tylko Bóg może dać życiu pełnię.
Jest nią On sam tu, na ziemi, a przede wszystkim w wieczności.

Psalm responsoryjny: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką
INTENCJE PAPIESKIE
Intencja powszechna: za polityków, naukowców i ekonomistów. Aby politycy, naukowcy i ekonomiści
wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W każdy czwartek po Mszy Św. wieczornej zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. W tym
czasie jest również możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi do godz. 20.15.
STAŃMY POD KRZYŻEM
W sobotę 14 września 2019 r. od godz. 18.00 do 19.00 zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z rozważaniami i różańcem. W ten sposób włączymy się w dzieło odnowy wiary ‘Polska pod Krzyżem’ organizowanej w naszej Ojczyźnie, w święto Podwyższenia Krzyża świętego.
CHÓR AGAPE
Chór Agape zaprasza chętne osoby, które śpiewem czy grą na instrumencie pragną chwalić Pana Boga.
Pierwsze powakacyjne spotkanie będzie w najbliższą środę 11 września 2019 r. o godz. 18.00 na chórze w
kościele. Kontakt Sylwia i Jarek Tarka 07990070095 lub 07912965462.
WARSAW AIR BRIDGE MEMORIAL IN NEWARK
W niedzielę 29 września br. o godz.13:30 na Cmentarzu Wojskowym w Newark, London Road NG24 1SQ,
gdzie spoczywa ponad 300 młodych Polaków, odbędzie się Apel poległych i modlitwy za tych, którzy oddali swoje życie ‘Za Wolność Waszą i Naszą’. Cześć ich pamięci! Zapraszamy.
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
W sobotę 5 października 2019 r. od godz. 09.00 do 16.30 w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Nottingham odbędzie się kurs przedmałżeński połączony z Poradnią Życia Rodzinnego (Naturalne Planowanie
Rodziny). Zapisy drogą e-mailową: kawczy@gmail.com.
PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM W WALSINGHAM
W sobotę 12 października 2019 r. przypada doroczna pielgrzymka Polaków do najstarszego Sanktuarium
Matki Bożej w Walsingham w Anglii. Zapisy u Pani Sylwii Tarka. Tel. 07990070095. Cena autobusu dorośli
£13.00; dzieci £8.00.
WYBORY DO PARLAMENTU 2019 R.
W niedzielę, 13 października 2019 roku odbędą się Wybory do Sejmu RP i Senatu RP. Obywatele polscy
przebywający poza granicami będą mogli zagłosować w utworzonych obwodach za granicą wyłącznie osobiście. Konsulat RP w Manchester podaje, że informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne będą zamieszczone na stronie Konsulatu:
www.manchester.msz.gov.pl/pl/aktualnosci_nowe/ .
ks. proboszcz Krzysztof Kawczyński
telefon stacjonarny: 0115 960 47 40; mob. 0780941 2145; email: kawczy@wp.pl
ks. wikariusz Janusz Sroka
mob. 07951052196; email: ksjanusz77@gmail.com

KANCELARIA
We wtorek kancelaria czynna od godz.
11.00 do 13.00 i od 17.00 do 18.00.
Wszelkie sprawy związane z protokołem
małżeńskim prosimy załatwiać po uprzednim umówieniu się telefonicznym z duszpasterzem.
KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH
Jest już dostępna księga intencji mszalnych na rok 2020.
ZAPISY DZIECI DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
NA ROK 2019/2020
Rodzice dzieci, które w roku 2020 ukończą
9 lat oraz dzieci starsze, które pragną
przystąpić do Pierwszej Komunii w języku
polskim w Nottingham proszeni są o zapisanie się najpóźniej do soboty 21 września 2019 r.
do księdza proboszcza.
Przy zapisie składamy wypełnioną
deklarację (formularz zapisu dostępny w
zakrystii kościoła) oraz metrykę chrztu.
Jeżeli dziecko było chrzczone w naszej
Parafii wystarczy podać tylko datę chrztu.
DZIECI KOMUNIJNE I PIERWSZE PIĄTKI
MIESIĄCA
Od września rozpoczniemy przygotowania
do Mszy Rocznicowej dla dzieci, które w
tym roku przystąpiły do I Komunii Świętej.
Przez 9 kolejnych miesięcy będziemy spotykali się w kościele przy okazji I Piątków
Miesiąca. Będzie możliwość przystąpienia
do spowiedzi i komunii wynagradzającej.
Już dziś zachęcamy dzieci i ich rodziców do
duchowego pogłębiania relacji z Panem
Jezusem.
NOWI KAPŁANI
We wrześniu gościć będziemy kolejnych
dwóch kapłanów: Ks. Łukasza Libowskiego
oraz Ks. Tomasza Gajdę. Obaj pochodzą
z diecezji opolskiej.
POLSKIE OGNISKO MUZYCZNE
Polskie Ognisko Muzyczne ogłasza nabór
na rok 2019/2020. Nasza oferta obejmuje
naukę gry na: skrzypcach, keyboardzie flecie poprzecznym, gitarze a także śpiew
solowy z emisją głosu. Zainteresowanych
powyższą formą edukacji muzycznej zapraszamy na nasza stronę internetową
gdzie dostępny jest formularz
zgłoszeniowy i number kontaktowy
(07948809791). www.pom-nottingham.org.uk
POGRZEB
Dnia 27 sierpnia 2019 r.
w wieku 80 lat zmarła
Śp. Hania BENGIER
Pogrzeb odbędzie się
w środę 18 września 2019 r.
o godz. 11.30
w kościele Matki Bożej Częstochowskiej
w Nottingham.
Następnie udamy się na cmentarz
Redhill o godz. 13.00.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
7 września 2019 r. SOBOTA
08.00 +Irena Furmanek 7 Msza Św. gregoriańska
15.00 ślub
18.30 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
19.00 W intencji Margaretek z podziękowaniem za modlitwę
w intencji kapłanów - intencja duszpasterzy
8 września 2019 r. XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
09.30 W intencji Jana i Franciszka o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej - intencja ojca chrzestnego
11.00 +Irena Furmanek 8 Msza Św. gregoriańska
12.30 W intencji Kościoła Domowego o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla kapłanów oraz
wstawiennictwo Świętej Rodziny
19.00 +Ryszard Pietrzyk o spokój duszy
9 września 2019 r. PONIEDZIAŁEK
Wspomnienie św. Piotra Klawera
08.00 +Irena Furmanek 9 Msza Św. gregoriańska
10.00 W intencji Bogu wiadomej
10 września 2019 r. r. WTOREK
08.00 +Irena Furmanek 10 Msza Św. gregoriańska
10.00 +Za Zmarłych z Rodziny Szuwalskich
11 września 2019 r. ŚRODA
08.00 1. +Irena Furmanek 11 Msza Św. gregoriańska
2. W intencji Joanny o szczęśliwy przebieg operacji
10.00 W intencji naszych Duszpasterzy w pracujących
w naszej Parafii
12 września 2019 r. CZWARTEK
Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
10.00 +Irena Furmanek 12 Msza Św. gregoriańska
19.00 1. W intencji Bogu wiadomej
2. O miłosierdzie Boże dla Krzysztofa
13 września 2019 r. PIĄTEK
Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa
i doktora Kościoła
10.00 W intencji Eugenii Burton o Boże błogosławieństwo
i wszelkie łaski
19.00 +Irena Furmanek 13 Msza Św. gregoriańska
14 września 2019 r. SOBOTA
Święto Podwyższenia Krzyża Świetego
08.00 +Irena Furmanek 14 Msza Św. gregoriańska
15.00 ślub
19.00 W intencji Dusz w czyśćcu cierpiących
15 września 2019 r. XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
09.30 1. +Jan Januszonok w rocznicę urodzin - intencja Danusi
i Tereski
2. +Irena Furmanek 15 Msza Św. gregoriańska
11.00 +Stanisława Sajecka w 1 (r.ś) o radość życia wiecznego intencja od wnuka, prawnuków i córki z mężem
12.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Krzysztofa Kozłowskiego z okazji urodzin
19.00 +Zmarłych Rodziców i Dziadków Kotulów i Kawalców
SPOTKANIA GRUPY AA

PONIEDZIAŁEK godz. 19.00; PIĄTEK godz. 18.30
Numery kontaktowe AA
Adam mob. 07514136121 Sławek mob. 07376062883
Joanna mob. 07449515248

SPOTKANIA GRUPY Al-Anon

WTOREK godz. 19.00; PIĄTEK godz. 18.30.

