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NIEDZIELA ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO
09.06.2019r.
Daj mi serce przeniknięte
obecnością Ducha pokoju i mocy
Czytanie I - Dz 2, 1-11
Psalm 104
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
ziemię
Czytanie II - Rz 8, 8-17

Ewangelia - J 14, 15-16. 23b-26
„Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę
prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto
nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie,
nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty,
którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

08.06

Sobota

09.06. NIEDZIELA
2019

NIEDZIELA ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO

18.00 Za skrzywdzonych przez duchownych

NIEDZIELA ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO

8.30

Za parafian

10.00 Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 27)
11.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Beaty i Andrzeja z okazji 20. rocz. ślubu
Wimbledon

12.45 Za skrzywdzonych przez duchownych
18.00 O Bożą opiekę nad dziećmi mieszkającymi w Anglii

10.06

Poniedziałek

Święto Najświętszej Maryi
Panny Matki Kościoła

9.30

Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 28)

19.00 O Boże Miłosierdzie i radość nieba dla
śp. Aleksandra Kurzeja
11.06

Wtorek

Wspomnienie św.
Barnaby, apostoła

9.30

Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 29)

19.00 Za dzieci zmarłe przedwcześnie
12.06

Środa

Dzień Powszedni

9.30

Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 30)

19.00 Śp. Bogdan Stec (w 32. rocz. śmierci)
13.06

14.06

15.06

Czwartek

Piątek

Sobota

16.06. NIEDZIELA
2019

Święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego
Kapłana

9.30

Wspomnienie
bł. Michała Kozala,
biskupa i męczennika

9.30

Dzień Powszedni

9.30

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

18.00 W intencji rodzin Domowego Kościoła z dziękczynieniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze
prowadzenie przez Ducha Świętego w życiu
małżeńskim i rodzinnym.

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ
TRÓJCY

W intencji Antoniego

19.00 Śp. Jakub Górecki
Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

8.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

Za parafian

10.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Antoniego Motel z okazji imienin
11.30 Śp. Radosłw Muras

Wimbledon

12.45 W intencji grup św. O. Pio na całym świecie z okazji
17. rocz. kanonizacji
18.00 Śp. Mariusz Murzyn

SERDECZNIE WITAMY w naszej parafii ks. Rektora
Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii Księdza Stefana
Wylężka i składamy gorące podziękowania za udzielenie
sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Ks. Rektorowi
życzymy dużo zdrowia, Bożego błogosławieństwa i obfitości
darów Ducha Świętego.
BIAŁY TYDZIEŃ. Dzieci pierwszokomunijne, które przystąpiły do I Komunii świętej w naszej parafii i te, które przyjęły
Pana Jezusa w Polsce, zapraszamy na tzw. „białe niedziele” na Mszę świętą 16 czerwca o godz. 10:00.
W Boże Ciało, 23 czerwca, zapraszamy na Mszę świętą
z procesją i festyn rodzinny.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania od poniedziałku
do piątku o godz. 18.00.
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE.
W czerwcu zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa aby przepraszać za grzechy
wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez
duchownych.
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA. Wszystkich Parafian,
także tych, którzy regularnie uczęszczają na Mszę św. do
Wimbledon, zapraszamy do naszego kościoła w Putney na
Uroczystość Bożego Ciała w niedzielę 23 czerwca o godz.
11.30. Uroczystej Mszy św. i uroczystej procesji będzie
przewodniczył prowincjał księży chrystusowców ks.
Krzysztof Olejnik. Ze względu na wspólne świętowanie 23
czerwca nie będzie Mszy św. w Wimbledonie o godz.
12.45. Serdecznie zapraszamy dziewczynki w strojach
komunijnych i narodowych do sypania kwiatów. Wszystkie
grupy parafialne prosimy o włączenie się w przygotowania.
Prosimy aby zasadniczo 4 grupy były odpowiedzialne za
przygotowanie 4 ołtarzy:

MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii: za
dzieci, które przystąpiły do I komunii św., za młodzież, która
przyjęła sacrament 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.
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 lipca 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.
ZAMAWIANIE INTENCJI MSZALNYCH.
Proszę zamawiać intencje mszalne z wyprzedzeniem 3, 4
miesięcznym, gdyż z dnia na dzień albo z tygodnia na tydzień nie jest to możliwe.
OCHRONA NIELETNICH. Papież Franciszek wydał nowe
przepisy, które mają pomóc w walce z pedofilią w Kościele.
Zmiany wejdą w życie 1 czerwca. W dokumencie znalazł
się m.in. zapis, że "ochrona nieletnich to część orędzia
ewangelicznego, które Kościół musi szerzyć na świecie".
Także POLSCY BISKUPI , 22 maja, skierowali do wiernych
I ołtarz: Domowy Kościół
specjalny list: „Wrażliwość i odpowiedzialność”. Przyznają
II ołtarz: Grupa św. Ojca Pio
w liście, że ”jako pasterze Kościoła nie uczynili wszystkieIII ołtarz: Harcerstwo
go, aby zapobiec krzywdom”. Odnosząc się do filmu: „Tylko
IV ołtarz: Żywy Różaniec
nie mów nikomu”, biskupi przyznają, że film zawiera
Mężczyzn z Grupy św. Józefa prosimy o niesienie baldachimu.
„wstrząsające relacje dorosłych dziś osób, wykorzystywaFESTYN PARAFIALNY. Jak co roku bezpośrednio po
nych w dzieciństwie przez duchownych”.
procesji Bożego Ciała zapraszamy na Festyn ParafialSZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH im. Marii Skłony. Wszystkich chętnych do pomocy w trakcie Festynu
dowskiej-Curie poszukuje nauczycieli, gotowych podjąć
Parafialnego zapraszamy do kontaktu z p. Elą
pracę od początku nowego roku szkolnego tj. od września
(07958617937), natomiast te osoby, które zechciałyby
2019. Najchętniej widziani poloniści lub osoby z wykształceupiec ciasto i dostarczyć je do ogrodu kościelnego w dniu
festynu zapraszamy do kontaktu z p. Olgą (07919842122). niem pedagogicznym (zdobytym w Polsce lub w Anglii).
Doświadczenie w pracy w szkole sobotniej mile widziane,
40 ROCZNICA PIELGRZYMKI. W pierwszych dniach
ale nie jest konieczne. Zainteresowanych proszę o zgłaszaczerwca wspominamy pierwszą, historyczną pielgrzymkę
polskiego papieża, św. Jana Pawła II do ojczyzny w 1979 r., nie się bezpośrednio do pani dyrektorki szkoły na adres
która była punktem zwrotnym w dziejach Polski i Kościoła. mailowy: dyrektor@polskaszkolaputney.com
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna zaprasza do sali
PRASA KATOLICKA. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym”
parafialnej na pyszne polskie ciasto i super kawę.
płyta z homiliami i przemówieniami papieża, które wygłaBIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne
szał w tamtych gorących dniach czerwca. „Niech zstąpi
czynne w poniedziałek i wtorek, po mszy św. i nabożeńDuch Twój” czy „Musicie być mocni mocą miłości”.
stwie, rano i wieczorem.

UROCZYSTOŚĆ
BOŻEGO CIAŁA

PROCESJA ULICAMI
NASZEGO MIASTA,
FESTYN PARAFIALNY

23 CZERWCA 2019
GODZ. 11.30
Serdecznie
zapraszamy!!!
________________________________________________________________

50 Lecie Działalności
Harcerstwa na terenie
Parafii Putney-Wimbledon
Jednostki harcerskie przy parafii Putney/Wimbledon obchodzą swoje
50 lecie. Gromady zuchowe, „Grzybowe Ludki” i „Śmiałki”, powstały w
1968r., a drużyny harcerskie: ”Narew” i 34 Drużyna Harcerzy w 1969r.
Zapraszamy wszystkie obecne zuchy, harcerki i harcerzy
oraz wszystkich byłych członków naszych gromad
i drużyn do udziału w biwaku, który odbędzie się
w pięknej stanicy harcerskiej nad rzeką Wye w St. Briavels.
Termin Biwaku: piątek 5go lipca – niedziela 7go lipca 2019
Miejsce: Polish Scouts House, The Hudnalls, St Briavels, Lydney,
Gloucestershire, GL15 6RS
Informacje i zgłoszenia:
druhna Magde Berge pwzhp50@outlook.com

