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PIERWSZA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU
10.03.2019r.
Będę się uczył od Jezusa
mądrości odpierania pokus

Czytanie I - Pwt 26, 4-10
Psalm 91
Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu
Czytanie II - Rz 10, 8-13
Ewangelia - Łk 4, 1-13

„Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez
Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe
dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś
Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem».
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest:
„Nie samym chlebem żyje człowiek”».
Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa
świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie
są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon,
wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest:
„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon
i Jemu samemu służyć będziesz”».
Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni
i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest
bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli
i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».
Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano:
„Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu”.

9.03

Sobota

10.03. NIEDZIELA
2019

PIERWSZA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

18.00 O Boże miłosierdzie i radość nieba dla
śp. Krystyny Ausenberg w 3. rocz. śmierci

PIERWSZA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

8.30

Śp. Janina Cłapińska

10.00 Śp. Jadwiga i Tadeusz Kisiel
11.30 Śp. Tadeusz i Franciszka Cząstka

Wimbledon

12.45 Za parafian
18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Małgosi
i Emilii z okazji urodzin (intencja od rodziców)

11.03

Poniedziałek

Dzień powszedni

9.30

Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 1)

19.00 Za dzieci poczęte nienarodzone
12.03

Wtorek

Dzień powszedni

9.30

Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 2)

19.00 O zdrowie dla ks. proboszcza Józefa Pasiaka
13.03

Środa

Dzień powszedni

9.30

Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 3)

19.00 Śp. Jakub Górecki
14.03

Czwartek

Dzień powszedni

9.30

Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 4)

19.00 Śp. Janina Szawara (w 2 rocz. śmierci)
15.03

Piątek

Dzień powszedni

9.30

Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 5)

17.00 Droga krzyżowa dla dzieci
19.00 W intencji skrzywdzonych przez ludzi Kościoła
19.30 Droga krzyżowa dla dorosłych
16.03

Sobota

17.03. NIEDZIELA
2019

Dzień powszedni

9.30

DRUGA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

18.00 Śp. Mariusz Murzyn

DRUGA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

8.30

Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 6)

Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 7)

10.00 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
dla Marlenki z okazji 7. urodzin
11.30 Śp. Mirosława Bębenek

Wimbledon

12.45 W intencji Grzegorza i Zuzanny z okazji urodzin
18.00 Śp. Izabela Zwolińska (w 21. rocz. śmierci)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. W sobotę 9 marca
rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi
O. Roman Bielecki, dominikanin i redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”. Witamy go serdecznie i z góry dziękujemy za to, że na początku Wielkiego Postu przypomni
nam wierzącym o „Bogu bliskim”. Równocześnie prosimy
o modlitwę za ojca rekolekcjonistę i za wszystkich uczestników rekolekcji.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. W czasie rekolekcji spowiadamy przed i po naukach. NIE SPOWIADAMY W
CZASIE NAUK REKOLEKCYJNYCH.
WIELKI POST.
Zapraszamy wszystkich Parafian na tradycyjne
nabożeństwa wielkopostne:
Droga Krzyżowa dla dzieci - każdy piątek o 17:00
Droga Krzyżowa dla dorosłych - każdy piątek o 19:30
Gorzkie Żale - w każdą niedzielę o 8.10
i po mszy św. o 18:00
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.
Następna katecheza: 6 kwietnia 2019 r.
METRYKA CHRZTU. Zaświadczenie o chrzcie można
zawsze otrzymać w biurze parafialnym w godzinach
urzędowania biura. Można także zamawiać zaświadczenie
mejlem, podając dokładnie imię i nazwisko dziecka/
dorosłego oraz datę chrztu. Odbiór w zakrystii w dowolnym
czasie po Mszy św. Po każde inne zaświadczenie należy
przyjść osobiście do Biura parafialnego, zwłaszcza po
specjalne zaświadczenie, żeby być ojcem/matką
chrzestną.

MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii,
za dzieci przygotowujące się do I komunii św., za młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania,
za ich rodziców; za nauczycieli i katechetów z Polskiej
Szkoły.
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian,
zwłaszcza ciężko chorych i cierpiących; za Beatę Kuleszę.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH. Prosimy o modlitwę za
zmarłych w ostatnim czasie: śp. Barbarę Kałubę, mamę
Joanny Stasch i Kasi Bustin z grupy modlitewnej św. ojca
Pio. śp. Wiesława Wodzińskiego, ojca s. Moniki;
śp. Tadeusza Kośmider.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
wyjściu z kościoła.
SPOTKANIE LEKTORÓW. Lektorów (osób już
zaangażowanych w czytanie Słowa Bożego) oraz kandydatów na lektorów (nowych chętnych do czytania)
zapraszamy na spotkanie we wtorek, 12 marca po nauce
rekolekcyjnej.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2019. Narzeczonych,
którzy planują zawrzeć sakrament małżeństwa proszę,
aby uważnie przeczytali „Instrukcję dla narzeczonych”,
która znajduje się na stronie Polskiej Misji Katolickiej w
Anglii i Walii. Byłoby dobrze gdyby narzeczeni, którzy
planują ślub kościelny powiadomili ks. Proboszcza
przynajmniej 6 miesięcy przed ustaloną datą ślubu.
Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich
ważnych dokumentów) należy umówić się osobiście z ks.
Proboszczem. Proszę nie przychodzić na ostatnią chwilę.
W razie wątpliwości i pytań związanych z zawarciem
sakramentu małżeństwa można kontaktować się godzinach od 9.00 do 17.30 od poniedziałku do piątku, bezpośrednio z biurem małżeńskim PMK: 020 7226 3439 w
godzinach od 9.00 do 17.30 od poniedziałku do piątku,
mejl: marriage@pcmew.org.

SPOTKANIE DLA MAŁŻEŃSTW
NIESAKRAMENTALNYCH. Kolejne spotkanie odbędzie
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna zaprasza do sali
się w najbliższą sobotę 16 marca po Mszy wieczornej w sali parafialnej na pyszne polskie ciasto i super kawę.
parafialnej. W tym czasie zapewniamy obiekę nad dziećmi. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie się osób, które mogłyby się podjąć prowadzenia kawiarenki. Wszystkich
SPOTKANIA BIBLIJNE. Spotkania odbywają się w każdy chętnych prosimy o kontakt z p. Magdą (07713726859).
poniedziałek w kościele po Mszy wieczornej.
ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA DOROSŁYCH.
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne
Składamy serdeczne podziękowania na ręce p. prezes
czynne w poniedziałek i wtorek po zakończeniu nauk reko- Elżbiety Kozłowskiej za zorganizowanie wyśmienitej
lekcyjnych, rano i wieczorem.
zabawy karnawałowej i trud włożony w jej przygotowanie.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

„O Bogu bliskim”

9.03 - 13.03.2019 r.
(od soboty do środy)
Sobota, 9 marca 2019 r.
godz.18.00 - Msza Święta z nauką
Niedziela, 10 marca 2019 r.
godz. 8.30 - Msza Święta z nauką
godz. 10.00 - Msza Święta z nauką
godz. 11.30 - Msza Święta z nauką
godz. 12.45 - Msza Święta z nauką (Wimbledon)
godz.18.00 - Msza Święta z nauką
Poniedziałek, 11 marca 2019 r.
godz. 9.30 - Msza Święta z nauką
godz.19.00 - Msza Święta (bez nauki)
bezpośrednio po Mszy nauka rekolekcyjna
Wtorek, 12 marca 2019 r.
godz. 9.30 - Msza Święta z nauką
godz.19.00 - Msza Święta (bez nauki)
bezpośrednio po Mszy nauka rekolekcyjna
Środa, 13 marca 2019 r.
godz. 9.30 - Msza Święta z nauką
godz.19.00 - Msza Święta (bez nauki)
bezpośrednio po Mszy nauka rekolekcyjna

Rekolekcje prowadzi
O. Roman Bielecki - dominikanin,
redaktor naczelny miesięcznika "W drodze"

Serdecznie zapraszamy

