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III NIEDZIELA WIELKANOCNA 30.04.2017.
Poznali Jezusa przy łamaniu chleba
CZYTANIE I - Dz 2, 14.22b-32
CZYTANIE II - 1P 1, 17-21
Ps 16 - „Ukaż nam Panie, Twoją ścieżkę życia”
EWANGELIA - Łk 24, 13-35
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej
o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak
rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte,
tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się
smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w
Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To,
co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego
ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On
właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze
niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały,
że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko
tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli». Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są
wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść
do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich
Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść
dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł
więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał
go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy
serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych,
którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co
ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.
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18.00

Śp. Edward Okrasa i o błogosławieństwo
Boże dla Jego Rodziny
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8.30
10.00

Wimbledon

11.30
12.45

Śp. Katarzyna i Zofia Dowhań
W 5 r. śm. śp. Waldemara Bilickiego
kochanego męża, taty i dziadka
Za duszę śp. Anny Sabbatowej w 2r.śm.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Rodziców Henryki i Jerzego
W 7 r. urodzin Zosi o zdrowie i Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Matki
Bożej

18.00

1.05

Poniedziałek

Św. Józefa, rzemieślnika

9.30
19.00

Śp. Maria i Marian
O zdrowie i Boże błogosławieństwo
w 7 r. ślubu dla Ani i Sławka wraz z rodziną

2.05

Wtorek

Św. Atanazego, bpa
i doktora Kościoła

9.30
19.00

Dziękczynna za udaną operację oka
Śp. Zygmunt Nowacki w dniu imienin

3.05

Środa

Najświętszej Maryi
Panny, Królowej Polski

9.30
19.00

Za Ojczyznę
W intencji żywego Różańca
(intencja od żywego Różańca)

4.05

I Czwartek

Św. Floriana,
męczennika

9.30
18.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
1) W intencji kandydatów do bierzmowania
ich świadków i ich rodzin
2) O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

5.05

I Piątek

Dzień powszedni

9.30
19.00

Śp. Ks. Grzegorz Matus
Wynagradzająca NSPJ za grzechy swoje
i całego świata

6.05

Sobota

Św. Ap. Filipa i Jakuba

9.30
17.00
18.00

Za Parafian
I sobota miesiąca - nabożeństwo
W intencji wynagradzającej za bluźnierstwa,
które znieważają Maryję w Jej świętych
wizerunkach
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8.30

Śp. Piotr Pszczółka, Adam Pszczółka,
Śp. Henryk i Stanisława Lipińscy

10.00
11.30

Wimbledon

12.45
18.00

Śp. Janina Czerniawska w 6 r. śm.
Śp. Stanisława Leszczyńska z domu
Szewczyk
Śp. Maria Uchman
Śp. Stanisław Kuształa
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NABOŻEŃSTWA MAJOWE (MAJÓWKI).
Zapraszamy na nabożeństwa majowe
przez cały miesiąc maj od poniedziałku
do piątku o godz. 18:30 oraz w sobotę
i niedzielę po Mszy św. o godz. 18:00. Nabożeństwa
odprawiać będziemy na przemian w kościele i na
zewnątrz kościoła o ile pozwoli pogoda.
KAWIARENKA czynna po Mszach św.
o godz. 8.30, 10.00, 11.30. Zapraszamy.
BIURO PARAFIALNE czynne od poniedziałku do
piątku po Mszach św o godz. 9.30 i 19.00.
W czwartek po Adoracji ok godz. 20.15.
KONFERENCJA CHRZCIELNA - w sobotę 6 maja
2017r. po Mszy św. wieczornej, około 19, w kościele.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
I OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW.
- poniedziałek, wtorek, środa i piątek o godz. 18.00.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA. Kandydaci do
bierzmowania, przygotowani przez Siostrę Halinę,
przyjmą sakrament bierzmowania w czwartek 4 maja
o godz. 18.00 z rąk ks. Biskupa Rudolfa Pierskały.
Kandydaci, ich rodzice, świadkowie oraz ich najbliżsi
będą mogli przystąpić do sakramentu pojednania
w środę 3 maja o godz. 18.00. Spowiadać będziemy
przede Mszą, w czasie Mszy, a także po Mszy św.
Próba generalna obowiązkowa dla kandydatów
i świadków bezpośrednio po Mszy św. Wszystkich
parafian zapraszamy na tę uroczystość i prosimy
o modlitwę w intencji kandydatów i ich rodzin.

PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
wyjściu z kościoła
OFIARY NA TACĘ - 23.04.2017 r. Putney - £ 764.32,
Wimbledon - £ 129.90, Gift Aid. £600.24. Serdecznie
dziękujemy za wszystkie złożone ofiary!!!
Uwaga! Do żółtych kopertek ofiary mogą składać tylko
ci, którzy podpisali deklarację Gift Aid.
AKCJA POWOŁANIOWA. Za tydzień 7 MAJA
w 4 Niedzielę Wielkanocną, Niedzielę Dobrego
Pasterza przybędą do naszej parafii klerycy z seminarium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Będą dawać świadectwo swojego powołania i
będą zbierać ofiary na seminarium w Poznaniu.
WSPÓLNOTA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO “GALILEA” zaprasza na kurs “Nowe
Życie”, który odbędzie się w sali parafialnej St. John’s
Hall, Ravenna Road w Putney w dniach 6-7.05.2017r.
Koszt £25. Zapisy u pani Eweliny tel. 07967589074.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2017.
Narzeczonych, którzy planują w tym roku zawrzeć
sakrament małżeństwa, proszę, aby uważnie
przeczytali „Instrukcję dla narzeczonych”, która
znajduje się na stronie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii
i Walii: https://www.pcmew.org/pages/sakramenty/
malzenstwo/

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU
MAŁŻEŃSTWA 2017 W JĘZYKU ANGIELSKIM.
Nasz kurs dla zaręczonych par (albo dla osób które
niedawno zawarły ślub) zaczyna się w czwartek 4
maja (o godz. 20:00). Spotkania będa odbywać się w
każdy czwartek przez 8 tygodni, będą one trwać okolo
1 godzinę, kurs zakończy się w sobotę dnia 1 lipca
2017. Kurs jest darmowy. Nie jest wymagane
rezerwowanie miejsc.
Adres: St Charles Borromeo Church, 8 Ogle Street,
London W1W 6HS, Tel. 020 7636 2883, St Charles
Borromeo Roman Catholic Church - Ogle Street.

W TYM TYGODNIU PRZYPADA:
- I CZWARTEK MIESIĄCA. Zapraszamy na Mszę
św. o godz.19.00 w intencji powołań kapłańskich,
zakonnych i misyjnych.
- I PIĄTEK MIESIĄCA. Adoracja Najświętszego
Sakramentu i okazja do spowiedzi św. od godz.18.00
przed Mszą św. wieczorną.
ŚWIĘTO RODZINY. W Uroczystość Zesłania Ducha
- I SOBOTA MIESIĄCA. Nabożeństwo do
Świętego, dnia 4 czerwca organizujemy wyjazd autoNiepokalanego Serca NMP o godz. 17.00
karem na Święto Rodziny do Laxton Hall. Zapisy w
zakrystii do 20 maja. Depozyt obowiązkowy.
KLUB SENIORA. Zaprasza na Mszę św. 4 maja
SERDECZNE PODZIĘKOWANIE. Ks. Jerzy i Ks. Marek
2017 o godz. 9.30 a po Mszy św. na spotkanie do
dziękują z całego serca za modlitwy, składane życzenia,
sali parafialnej.
kwiaty i prezenty z okazji ich imienin. Wielkie dzięki!!!

