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III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
4.03.2018r.
Daj mi serce nowe
Czytanie I - Wj 20, 1-17
Psalm 19
Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne
Czytanie II - 1 Kor 1, 22-25
Ewangelia - J 2, 13-25
“Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał
siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.
Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także
baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy
sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!»
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas,
skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w
trzy dni wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją
wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie
Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło
w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie,
bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem
wiedział, co jest w człowieku”.

3.03.

Sobota

TRZECIA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

18.00 O Boże błogosławieństwo i łaskę silnej wiary dla
Michała z okazji urodzin

4.03.
2018

NIEDZIELA

TRZECIA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

8.30

Za parafian

10.00 1) Śp. Tadeusz i Jadwiga Kisiel
10.00 2) Za dusze śp. zmarłych Kazimierza Sabbata,
Kazimierza Trębickiego, Kazimierza Mochlińskiego, Kazimierza Kościę-Zbirohowskiego
11.30 W intencji Koła Żywego Różańca
Wimbledon

12.45 Śp. Józef Prucnal

(od Rady Administracyjno-Ekonomicznej)

18.00 O upragnione potomstwo dla Barbary i Łukasza

5.03.

Poniedziałek

Dzień powszedni

9.30 Śp. Ks. Stanisław Szczypek SChr
19.00 Śp. Józef Prucnal

6.03.

Wtorek

Dzień powszedni

9.30 Ks. Stanisław Szczypek SChr
19.00 Śp. Janina Szafara (w 1 rocz. śmierci)

7.03.

Środa

Dzień powszedni

9.30 Ks. Józef Kosobucki SChr
19.00 Śp. Piotr Pszczółka, Adam Pszczółka,
śp. Henryk i Stanisława Lipińscy

8.03.

Czwartek

Dzień powszedni

9.30

9.03.

Piątek

Dzień powszedni

9.30 Śp. Florentyna i Władysław Ślemp
17.00 Droga krzyżowa dla dzieci
19.00 O Boże błogsławieństwo dla Bogusi i Tadeusza
Kośmider z okazji 60 rocznicy ślubu
19:30 Droga krzyżowa dla dorosłych

10.03.

Sobota

9.30

CZWARTA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

11.03.
2018

NIEDZIELA

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Beatki w dniu imienin
19.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary
Ducha Świętego dla Ilony Bulzackiej
w 35 rocznicę urodzin

CZWARTA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

Śp. Janina Cłapińska

18.00 Śp. Antoni (1 rocz. śmierci)
8.30

Za parafian

10.00 O zdrowie, wzrastanie w dobru i Boże błogosławieństwo dla Marleny z okazji 6 urodzin
11.30 Śp. Franciszka i Tadeusz Cząstka
(z okazji rocznicy śmierci)

Wimbledon

12.45 Za Weronikę z okazji 1 urodzin
18.00 O nawrócenie braci

KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie
zaprasza na pyszne polskie ciasto. Chętni do pomocy
przy niedzielnych dyżurach proszeni są o kontakt
z p. Olgą Wróblewską, tel. 07919842122.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od
poniedziałku do piątku o godz. 18.00.
WIELKI POST .
Zapraszamy wszystkich Parafian na tradycyjne nabożeństwa wielkopostne. W piątki na Drogę Krzyżową
dla dzieci o godz. 17.00 i dla dorosłych o godz.19.30
W niedzielę Gorzkie Żale rano o godz. 8.10 oraz po
Mszy św. wieczornej.

MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian: o uzdrowienie z ciężkiej choroby nowotworowej
dla mamy Alicji; o łaskę zdrowia dla Anny Siudak; o
uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Magdaleny.
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszamy do sali parafialnej na dobry film w każdy piątek
po Mszy świętej wieczornej: 9/03/2018 - „Do utraty sił”.
KLUB SENIORA. Klub Seniora zaprasza na spotkanie
8 marca. W programie Msza św. o 9:30, później spotkanie w dolnej sali parafialnej, gimnastyka i wspólny
posiłek.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2018.
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafial- Narzeczonych, którzy planują zawrzeć sakrament
ne czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz małżeństwa w 2018 r. proszę, aby uważnie przeczywieczorem.
tali „Instrukcję dla narzeczonych”, która znajduje się na
stronie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Na
SPOTKANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ .
spisanie protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich
Kolejne spotkanie Rady odbędzie się w czwartek 15
ważnych dokumentów) należy umówić się osobiście
marca o godzinie 20.00 w sali parafialnej na górze.
z ks. Proboszczem.
SPOTKANIA BIBLIJNE.
MODLITEWNIKI, BIBLIA i RÓŻAŃCE.
Odbywają się w kościele w każdy piątek wieczorem,
po Mszy św. albo po Drodze krzyżowej. Prosimy zaW zakrystii są do nabycia po Mszy św. różne cienkie/
brać ze sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
małe/lekkie książeczki zawierające modlitwy na każdą
okazję. Można także nabyć Biblię czyli Pismo Święte
CHRZEST. Przygotowanie do chrztu dla rodziców
oraz różańce. Zapraszamy do zakrystii po Mszy św.
dziecka i dla chrzestnych odbywa się w sobotę w
kościele, po Mszy św. wieczornej, około 19.00. NaPRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
stępne katechezy 3 marca i 7 kwietnia. Ci wszyscy,
którzy planują chrzest muszą dostosować się do tych czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
terminów. Chrzest załatwiamy tylko w biurze parafial- wyjściu z kościoła.
nym. Proszę w tej sprawie nie dzwonić bo nie ma
takiej potrzeby. Formularze znajdują się na szafie przy ZUMBA. W każdy poniedziałek w górnej sali parafialwyjściu z kościoła.
nej o godz. 20.00 odbywają się zajęcia taneczne
ZUMBA FITNESS. Wszystkich zainteresowanych
JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA „AUTOBUSU
prosimy o kontakt z Anetą (tel. 07912325940).
MIŁOSIERDZIA” - 2018r. DO LOURDES.
Pielgrzymka organizowana jest od 6 do 14 kwietnia,
DZIECI W KOŚCIELE. Uprzejmie prosimy rodziców o
a wszelkie potrzebne informacje można uzyskać
nie pozostawianie dzieci w kościele bez należytej opiedzwoniąc pod numer: 020 89989410.
ki, zwłaszcza kiedy dzieci udają się do toalety. Dzieci
FESTIWAL POLSKIEGO FOLKLORU.
Zespół pieśni i tańca Orlęta bierze udział w wielkim
10-tym festiwalu polskiego folkloru w Wielkiej Brytanii,
który odbędzie się 10 marca 2018 r. w Leicester.
Wystąpi 14 świetnych zespołów folklorystycznych z
różnych stron Anglii. Szczegóły u p. Basi KlimasSawyer tel. 7793046292 albo na stronie
www: www.orleta.co.uk

nie powinny iść do toalety bez rodzica czy opiekuna.
Prosimy także aby dzieci nie bawiły się świeczkami
przy ołtarzu Matki Bożej. Prosimy także aby rodzice
nie pozwalali dzieciom na niszczenie śpiewników.
OFIARY NA TACĘ: 18.02.2018:
Putney - £994.59; Wimbledon - £150.30;
Gift Aid - £577.00; II taca - Ad Gentes - £744.88
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary!

