Liturgia Słowa

BIULETYN

XXIII Niedziela Zwykła
Gloria
Chwała na wysoko ci Bogu,
A na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię,
Wielbimy Cię, wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy,
bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu nieba,
Boże, Ojcze wszechmogący,
Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste.
Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca,
Który gładzisz grzechy wiata,
zmiłuj się nad nami.
Który gładzisz grzechy wiata,
przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca,
zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Ty jest więty,
Tylko Ty jest Panem,
Tylko Ty Najwyższy,
Jezu Chryste,
Z Duchem więtym
W chwale Boga Ojca.
Amen
PIERWSZE CZYTANIE
(Iz 35, 4-7a)

Przejrzą oczy niewidomych
i uszy głuchych się otworzą
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Powiedzcie małodusznymŚ «Odwagi!
Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto
pomstaś przychodzi Boża odpłataś
On sam przychodzi, by was zbawić».
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i
uszy głuchych się otworzą. Wtedy
chromy jak jeleń wyskoczy i język
niemych wesoło krzyknie.
Bo trysną zdroje wód na pustyni i
strumienie na stepieś spieczona ziemia
zmieni się w staw, spragniony kraj
w krynice wód.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 146 (145))
Chwal, duszo moja, Pana,
Stwórcę swego.
lub Alleluja.
On wiary dochowuje na wieki,
uci nionym wymierza sprawiedliwo ć,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolno ć uwięzionych.
Chwal, duszo moja, Pana,
Stwórcę swego.
lub Alleluja.

Pan
Pan
Pan
Pan

przywraca wzrok ociemniałym,
dźwiga poniżonych,
kocha sprawiedliwych,
strzeże przybyszów.

Chwal, duszo moja, Pana,
Stwórcę swego.
lub Alleluja.
Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie przez pokolenia.
Chwal, duszo moja, Pana,
Stwórcę swego.
lub Alleluja.
DRUGIE CZYTANIE (Jk 2, 1-5)

Bóg wybrał ubogich
Czytanie z Listu więtego Jakuba
Apostoła
Bracia moi, niech wiara wasza w
Pana naszego Jezusa Chrystusa
uwielbionego nie ma względu na
osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze
zgromadzenie człowiek przystrojony
w złote pier cienie i bogatą szatę
i przybył także człowiek ubogi, w
zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na
bogato odzianego i powiecieŚ «Usiądź
na zaszczytnym miejscu», do ubogiego
za powiecieŚ «Stań sobie tam albo
usiądź u podnóżka mojego», to czy
nie czynicie różnic między sobą i nie
stajecie się sędziami przewrotnymi?
Posłuchajcie, bracia moi umiłowani!
Czy Bóg nie wybrał ubogich tego
wiata na bogatych w wierze oraz na
dziedziców królestwa przyobiecanego
tym, którzy
Go miłują?
Oto Słowo Boże.
PIEW PRZED EWANGELIĄ
(Mt 4, 23)
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby w ród ludu.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA (Mk 7, 31-37)

Uzdrowienie głuchoniemego
Słowa Ewangelii według
więtego Marka
Jezus opu cił okolice Tyru i przez
Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie,
przemierzając posiadło ci Dekapolu.

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i
prosili Go, żeby położył na niego rękę.
On wziął go na bok osobno od tłumu,
włożył palce w jego uszy i liną dotknął
mu języka, a spojrzawszy w niebo,
westchnął i rzekł do niegoŚ «Effatha»,
to znaczyŚ «Otwórz się». Zaraz
otworzyły się jego uszy, więzy języka
się rozwiązały i mógł prawidłowo
mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie
mówili. Lecz im bardziej przykazywał,
tym gorliwiej to rozgłaszali.
I pełni zdumienia mówiliŚ «Dobrze
uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch
przywraca i niemym mowę».
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Wprowadzenie do Liturgii

Oto słowo Pańskie.
Credo
Wierzę w jednego Boga,
Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i
niewidzialnych.
I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony
przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, wiatło ć ze wiatło ci,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny
Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia
zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha więtego
przyjął ciało z Maryi Dziewicy,
i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas,
pod Poncjuszem Piłatem,
został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał trzeciego dnia,
jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca
i powtórnie przyjdzie w chwale
sądzić żywych i umarłych,
a Królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha więtego,
Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi,
który z Ojcem i Synem
wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, więty,
powszechny i apostolski Ko ciół.
Wyznaję jeden chrzest
na odpuszczenie grzechów,
i oczekuję wskrzeszenia umarłych
i życia wiecznego w przyszłym wiecie.
Amen

NUMER: 79

zisiejsza Ewangelia z dużą dbało cią o szczegóły, wręcz
reportersko, relacjonuje uzdrowienie głuchoniemego,
którego przyprowadzono do Jezusa. Pan wkłada palce w uszy
nieszczę nika i liną dotyka jego języka. Takie zachowanie
Jezusa jest trochę nietypowe. Po co to wszystko? Mógł przecież
użyć samej mocy Swojego Boskiego słowa.

D

Zakładając, że Jezus niczego nie czyni na pokaz, pytamy
dlaczego w taki sposób uzdrawia głuchoniemego? Nie ma
jednoznacznej odpowiedzi dlaczego używa liny. Może chodzi o
zneutralizowanie szyderczego gestu oplucia – swoistą zamianę
ujemnego znaczenia na dodatnie. Wiadomo przecież, że sam
Jezus zostanie później opluty przez swoich oskarżycieli.
Inna interpretacja sugeruje, że Jezus po prostu w ten sposób
komunikuje się z człowiekiem, który przecież nie słyszy. Daje mu
do zrozumienia, które partie jego ciała zostaną uzdrowione.
Po tym wszystkim mówi do tego człowieka Effatha, Otwórz się,
co również może dziwić, albowiem jaki sens ma mówienie do
kogo , kto nie słyszy? Do kogo zatem mówi Jezus? Nie robi tego
na pokaz, taka teatralno ć była mu obca. Pan mówi bezpo rednio do ludzkiego ducha, jest przecież Bogiem. Podobnie kiedy zwrócił
się do wzburzonego jeziora – Ucisz się. Ma to sens, je li rozumie się, że fundament naszego widzialnego wiata jest duchowy.

..............................................................................................................................................................................
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
Wrzesień 2015
•
•

Intencja ogólnaŚ Aby wzrastały możliwo ci kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych.
Intencja ewangelizacyjnaŚ Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi wiadkami wiary, którą głoszą.
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DZIE
TYGODNIA
Sobota
Dunstable

18:00

Niedziela
Dunstable

9.00

Dunstable

11.00

O zdrowie dla Igora i Oscara

Milton Keynes

13.30

W 11 rocz. lubu Tomasza i Aleksandry

St.Albans

16.00
17.30

Luton

19.00

07.09.2015

Poniedziałek
Dunstable

19.00

08.09.2015

Wtorek
Dunstable

3.

W przyszłą niedziel 13.09. bedzie zbierana druga taca na Fundacje kardynała Glempa.

4.

Od 14 do 17.09. br nie b dzie Mszy w. Biuro paraialne b dzie nieczynne z powodu rekolekcji ksi ży.

5.

W wigili Uroczysto ci Jezusa Chrystusa Króla Wszech wiata, w sobot 21 listopada br, w ko ciele pw. w. Maksymiliana Kolbe w Derby jest
planowany koncert Uwielbienia. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć t inicjatyw , osoby piewające profesjonalnie czy amatorsko, zapraszamy
do wspólnego muzycznego uwielbienia naszego Pana poprzez udział w koncertowym zespole. Najbliższe spotkanie i próba dla osób piewających
odb dzie si w sobot 12 wrze nia w Derby. Wi cej informacji u naszego pana Organisty Łukasza lub bezpo rednio u organizatorki koncertu pani
Małgorzaty Cybulskiej Tel. 07850399116 lub mailowoŚ mgoskam@hotmail.com

p. Sławomir Kubaszewski
W int. Paraian

Wszystkim paraianom i go ciom yczymy Bo ego błogosławie stwa. Szczę ć Bo e.

..............................................................................................................................................................................
Różaniec

10.00

W int. wnuczka Dawida o Boże błogosławieństwo z okazji
rozpocz cia nauki w szkole podstawowej

19.00
Milton Keynes

Adoracja Naj wi tszego Sakramentu

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

19.30

Piątek
Dunstable

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

Koronka do Bożego Miłosierdzia

9:30

.....................................................................................

10.00
18.00

Adoracja Naj wi tszego Sakramentu

Co katolik powinien wiedzieć
o wiadkach Jehowy?.

19.00
Sobota
Dunstable

18:00

Niedziela
Dunstable

9.00

Dunstable

11.00

p. Stanisław Morgownik w 10 rocz. mierci

Milton Keynes

13.30

p. Stanisław Kiełbasa w rocz mierci

Hatield

16.00

Dunstable

17.30

p.Jerzy Baran

Luton

19.00

p. Zbigniew Możejko

p. Halina Majchrzak
p. Józef, Walenty, Ignacy Ogiejko, Leonarda, Pius, Franciszek,
Bernard, Helena, Antoni Forbotko

..............................................................................................................................................................................
Oiary na ko ciółŚ
Kiermasz paraialny £114
Cz. Cabut £10
M. Burnell £86
Na kwiatyŚ M. Urbaniak £20

.........................

.........................

Dy ury lektorów
w ko ciele w LutonŚ

Zmarł p. Edward Buczak.
Pogrzeb odb dzie si 18.09 w Dunstable
o godz. 12.00.

9.00

10.09.2015

Z kroniki ałobnej…

Dy ury sprzątania
ko ciołaŚ
7-12.09. Czepińscy
14-19.09. Malinowska
21-26.09. Nowak

..............................................................................................................................................................................

Zachęca y wszystkich paraia do składa ia oiar używając kopert Git Aid.
Należy wcześ iej jed orazowo podpisać deklarację Git Aid LUB każdorazowo
wypeł ić da e a żółtej kopercie u ieszczo ej z tyłu kościoła.

Elizeusz Bagi ski OCD

W

swojej
książce
o
wiadkach
Jehowy
Autor
pragnie
wyj ć
naprzeciw
oczekiwaniom
wielu
katolików
w
Polsce, którzy poszukują
zwi złego i popularnego
uj cia
najważniejszych
zagadnień
historycznych
i doktrynalnych tej sekty.
Książka charakteryzuje si
wielkim bogactwem tre ci
omawianych
zagadnień.
Nie zabrakło w ród nich
oczywi cie
wskazań
praktycznych, które powinny
dopomóc katolikom w ich
konfrontacji ze wiadkami
Jehowy. Wielką wymow ma
też dziesi ć wiadectw załączonych na końcu książki. Pomoc dla
duszpasterzy, katechetów, a zwłaszcza dla osób zaangażowanych
w niesienie pomocy oiarom sekty, książka ta b dzie z pewno cią
dużą pomocą (ZE WST PU).

.....................................................................................................................................................

roda

Czwartek
Dunstable

13.09.2015

Wyjazd na pielgrzymk do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej do Aylesford w niedziel 6.09. Plan wyjazduŚ 8Ś30 Galaxy – Luton Manchester
Street, 8Ś45 Beech Rd - Luton, 9Ś00 Luton Dunstable Hospital, 9Ś15 Katherine Drive – Dunstable, 9Ś30 Police Station – Dunstable. Powrót ok
godz. 18Ś00.

W dniu 2 urodzin Karola

19.00

12.09.2015

2.

9.00
9.30

11.09.2015

Zach camy do nabycia prasy katolickiejŚ Go cia Niedzielnego, Małego Go cia Niedzielnego.

p. Zoia Kartanowicz
O dobre podj cie decyzji, o porzucenie nałogów

Dunstable

09.09.2015

INTENCJE I NABO E STWA

GODZ.

1.

Błogosławiona Matka Teresa
z Kalkuty, dziewica i zakonnica
atka Teresa - wła ciwie Agnes Gonxha Bojaxhiu
- urodziła si 26 sierpnia 1910 r. w Skopje
(dzisiejsza Macedonia) w rodzinie albańskiej.
Została ochrzczona nast pnego dnia i ten dzień
obchodziła później jako swoje urodziny.

M

Mając 18 lat Agnes wstąpiła do Sióstr Misjonarek
Naszej Pani z Loreto i wyjechała do Indii. Składając
pierwsze luby zakonne w 1931 r., przyj ła imi Maria
Teresa od Dzieciątka Jezus. Sze ć lat później złożyła
luby wieczyste. Przez dwadzie cia lat w kolegium
sióstr w Entally, na wschód od Kalkuty, uczyła historii
i geograii dziewcz ta z dobrych rodzin. W 1946 r.
zetkn ła si z wielką biedą w Kalkucie i postanowiła założyć nowy instytut
zakonny, który zająłby si opieką nad najuboższymi. W 1948 r., po 20 latach
życia zakonnego, postanowiła opu cić mury klasztorne. Chciała pomagać
biednym i umierającym w slumsach Kalkuty. Przez dwa lata oczekiwała
na decyzj władz ko cielnych, by móc założyć własne Zgromadzenie
Misjonarek Miło ci i zamienić habit na sari - tradycyjny strój hinduski.
Wielokrotnie go ciła w Polsce, odkąd w 1983 r. Misjonarki Miło ci podj ły
służb w naszym kraju. Podczas tych wizyt witana była przez hierarchów
Ko cioła i tłumy wiernych. Przyjmowała luby swoich sióstr, odwiedzała
prowadzone przez nie domy i otwierała nowe. Spotkać ją można było też
w ród bezdomnych na Dworcu Wschodnim czy u wi źniów na Służewcu
w Warszawie. W 1993 r. przyj ła doktorat honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Dyplom wr czył jej rektor Uniwersytetuś uroczysto ć
odbyła si jednak nie w murach krakowskiej uczelni, ale w Warszawie,
w pomieszczeniu, które na co dzień służy jako stołówka dla
najuboższych.
Obecnie w ponad 560 domach w 130 krajach pracuje prawie 5 tys.
sióstr. Gałąź m ska zgromadzenia liczy ok. 500 członków w 20 krajach.
Strojem zakonnym sióstr jest białe sari z niebieskimi paskami
na obrzeżach.
Matka Teresa zmarła w wieku 87 lat na zawał serca w domu
macierzystym swego zgromadzenia w Kalkucie 5 wrze nia 1997 r.
w opinii wi to ci. Jej pogrzeb w dniu 13 wrze nia 1997 r., decyzją władz
Indii, miał opraw należną osobom o najwyższej randze w państwie.
Na pro b wielu osób i organizacji w. Jan Paweł II już w lipcu 1999
r., a wi c zaledwie w 2 lata po jej mierci, wydał zgod na rozpocz cie
procesu beatyikacyjnego, chociaż przepisy ko cielne wymagają
minimum 5 lat od mierci sługi Bożego na podj cie takich działań.
Proces na szczeblu diecezjalnym zakończono już w 2001 r. Beatyikacji
Matki Teresy dokonał w ramach obchodów 25-lecia swojego pontyikatu
w. Jan Paweł II dnia 19 października 2003 r.

..............................................................................................................................................................................
Adresy ko ciołów ilialnych, w których odprawiana jest Msza w. w jęz. polskimŚ

Dzięki składa iu oiar poprzez Git Aid, państwo A gielskie przekazuje paraii 25% od każdej złożo ej oiary.

•

Milton Keynes (w każdą niedziel o godz. 13Ś30) - Longcliffe Drive, MK13 7PL

•

Luton (w każdą niedziel o godz. 19Ś00) - 33 Westbourne Road, LU4 8JD

Koperty i deklaracje Git Aid z ajdują się z tyłu kościoła.

•

St. Albans (w 1-szą i 3-cią niedziel miesiąca o godz. 16Ś00) - 14-16 Beaconsield Road, AL1 3RB

•

Hatield (w 2-gą i 4-tą niedziel miesiąca o godz. 16Ś00) - 26 Salisbury Square, AL9 5JD

•

Hemel Hempstead (w 2-gą niedziel miesiąca o godz. 16Ś00) - Our Lady of All Creation, St Albans Rd, HP3 8PG

Serdecz ie dziękuje y

