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IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 7.05.2017.

Jezus jest bramą owiec
CZYTANIE I - Dz 2, 14.22a.36-41
CZYTANIE II - 1P 2,20b-25
Ps 23 - „Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego”
EWANGELIA - J10,1-10
Jezus powiedział:«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie
wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest
złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem
owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je.
A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają.
Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».Tę przypowieść
opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.Powtórnie więc powiedział do nich Jezus:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są
złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie
zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć.
Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne
Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych
ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach,
bo pragniesz, by wszyscy ludzi mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją
wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło
prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowanie Twego Mistycznego Ciała, by w ten
sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyć ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele
dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie
doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia
z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.
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W intencji wynagradzającej za
bluźnierstwa, które znieważają Maryję w
Jej świętych wizerunkach
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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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Poniedziałek

Św. Stanisława, Bpa
i Męczennika
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NIE MA MSZY ŚW.
NIE MA MSZY ŚW.
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Wtorek

Dzień powszedni

9.30
19.00

NIE MA MSZY ŚW.
NIE MA MSZY ŚW.

10.05

Środa

Dzień powszedni

9.30

O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla mamy Alicji (intencja od dzieci)
O Boże błogosławieństwo i opiekę NMP
dla kapłanów

19.00
11.05

Czwartek

Dzień powszedni

9.30
19.00

O pomoc i dary Ducha Św. dla Alexandra
i Maxime na czas egzaminów
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
oraz wstawiennictwo św. Ojca Pio dla ks.
Marka z okazji imienin (int. od grupy św. Ojca
Pio)
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Piątek

Dzień powszedni

9.30
19.00

O uzdrowienie i nawrócenie syna
Za Parafian
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Najświętszej Maryi
Panny Fatimskiej
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W intencji Pawła
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Śp. Barbara Nowacka w dniu urodzin
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Śp. Stefania i Piotr Dowhań
W 9 r. urodzin Filipa o zdrowie i Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej
Śp. Maria Uchman od Żywego Koła
Różańcowego
O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla
Anety i Jej rodziny
W 9 r. urodzin Filipa o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski
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NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA.
Dzisiaj w IV Niedzielę Wielkanocną modlimy się o
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Modlitwą
obejmujemy także tych, którzy odpowiedzieli na głos
powołania i ofiarnie pełnią służbę w Kościele.
Serdecznie witamy księży kleryków: Grzegorza
Suskiego i Michała Ogrodnika z naszego seminarium
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej z Poznania. Wspólnie będą się z nami
modlić, uczestniczyć w Najświętszej Ofierze, dadzą
świadectwo swojego powołania i będą zbierać ofiary
do puszek przy wyjściu z kościoła.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCA. Dzisiaj w I niedzielę
maja po Mszy św. o godz. 11.30 zmiana tajemnic
różańca św. Intencja: „Aby chrześcijanie w Afryce
dawali profetyczne świadectwo pojednania,
sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa
miłosiernego”.
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/

WSPÓLNOTA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO “GALILEA” zaprasza na kurs “Nowe Życie”,
który odbywa się dzisiaj w sali parafialnej górnej St.
John’s Hall, Ravenna Road.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU
MAŁŻEŃSTWA 2017 W JĘZYKU ANGIELSKIM.
Nasz kurs dla zaręczonych par (albo dla osób które
niedawno zawarły ślub) zaczął się w czwartek 4 maja (o godz. 20:00). Spotkania będa odbywać się w
KAWIARENKA. Dzisiaj wyjątkowo czynna w sali
każdy czwartek przez 8 tygodni, będą one trwać okolo
parafialnej na dole!!! Zapraszamy jak zwykle po Mszy 1 godzinę, kurs zakończy się w sobotę dnia 1 lipca
2017. Kurs jest darmowy. Nie jest wymagane
św. o 8.30, 10.00 i 11.30.
rezerwowanie miejsc.
Adres: St Charles Borromeo Church, 8 Ogle Street,
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
London W1W 6HS, Tel. 020 7636 2883, St Charles
W tym tygodniu zapraszamy na nabożeńBorromeo Roman Catholic Church - Ogle Street.
stwa majowe w środę, czwartek (w kaplicy
Matki Bożej) i piątek o godz. 18:30 oraz
ŚWIĘTO RODZINY. W Uroczystość Zesłania Ducha
w niedzielę po Mszy św.
Świętego, dnia 4 czerwca organizujemy wyjazd autoTRIDUUM.
Od środy do piątku czyli 10, 11, 12 maja zapraszamy
na godz. 19.00 na Triduum przygotowujące nas do
setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. W
sobotę 13 maja zapraszamy na wieczorną Mszę św.
o godz. 18.00 a bezpośrednio po mszy na uroczystą
procesję z okazji tej rocznicy. Triduum i procesję
przygotuje i poprowadzi O. Michał Kubicz OP
(dominikanin).
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
I OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW.
Zapraszamy w środę i piątek o godz. 18.00.
W czwartek po Mszy św. wieczornej.

DZIEŃ SKUPIENIA CHRYSTUSOWCÓW.
Z racji na Dzień Skupienia wszystkich księży
chrystusowców, pracujących na Wyspach Brytyjskich,
zostają odwołane Msze św. w poniedziałek i wtorek.

karem na Święto Rodziny do Laxton Hall. Zapisy
w zakrystii do 20 maja. Depozyt obowiązkowy.
BIURO PARAFIALNE czynne od środy do piątku
po Mszach św o godz. 9.30 i 19.00.
W czwartek po Adoracji ok godz. 20.15.
KONFERENCJA CHRZCIELNA - następna
konferencja dla rodziców i chrzestnych w sobotę 10
czerwca 2017r. po Mszy św. wieczornej, około 19, w
kościele.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
wyjściu z kościoła.
OFIARY NA TACĘ - 30.04.2017 r. Putney - £ 959.40,
Wimbledon - £ 126.10, Gift Aid. £523.40.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary!!!
Uwaga! Najbliższa II taca obowiązkowa odbędzie
się 14 05.2017r. na Towarzystwo Przyjaciół
Fundacji Jana Pawła II.

