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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA
3.06.2018r.

Idź przez życie z Jezusem

Czytanie I - Wj 24, 3-8
Psalm 116
Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana
Czytanie II - Hbr 9, 11-15
Ewangelia - Mk 14, 12-16. 22-26
„W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa
Jego uczniowie: «Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?»
I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: «Idźcie do miasta,
a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie,
powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której
mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę
dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas». Uczniowie wybrali się i
przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali
Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im,
mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy
dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew
Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd
nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę
go nowy w królestwie Bożym».
Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej”.
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18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Kamila z okazji 20 rocz. urodzin i 2 rocz. urodzin jego córki Izabeli
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8.30

Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 3)

10.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz wszelkie
potrzebne łaski dla ks. Leszka z okazji imienin
11.30 W intencji Ojczyzny z okazji 100 rocznicy
odzyskania niepodległości

18.00 Śp. Teresa Szyk ( w 1 rocz. śmierci)

4.06.

Poniedziałek Dzień powszedni

9.30

Intencja dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
dzieci i wnuków śp. Anny i Kazimierza

19.00 Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 4)

5.06

6.06

Wtorek

Środa

Wspomnienie
św. Bonifacego,
biskupa i męczennika

9.30

Dzień powszedni

9.30

Śp. Anna Sudoł (w 32 rocz. śmierci)
Śp. Jan Sudoł

19.00 Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 5)
O Boże miłosierdzie i radość nieba dla
śp. Jana Kałuby

19.00 Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 6)

7.06

I Czwartek
Miesiąca

Dzień powszedni

9.30

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

19.00 Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 7)

8.06
9.06

10.06.
2018

Piątek
Sobota
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Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa

9.30

O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Wspomnienie Niepokalanego
Seca NMP

9.30

DZIESIĄTA NIEDZIELA
ZWYKŁA

18.00 Śp. Wioletta Trybul

DZIESIĄTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30

19.00 Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 8)

Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 9)

Śp. Daniela Raczkowska (Gregorianka 10)

10.00 Śp. Tadeusz Głogowski, Stanisława Głogowska i
Włodzimierz Głogowski

11.30 W intencji Elżbiety Kelady w podziękowaniu za
pracę w Klubie Seniora
Wimbledon

12.45 O zdrowie i łaskę nawrócenia dla Marzeny
18.00 O dobrych współmałżonków dla członków Róży

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od
poniedziałku do piątku o godz. 18.00.
W każdą środę różaniec o godz. 18.20.
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE.
W czerwcu zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, codziennie po Mszy
św. Wieczornej.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w
każdy piątek wieczorem po Mszy św. Prosimy zabrać
ze sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.

SERDECZNIE WITAMY w naszej parafii ks. Biskupa
Wiesława Lechowicza delegata KEP ds. Duszpasterstwa
Emigracji Polskiej i składamy gorące podziękowania za
udzielenie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży,
sprawowanie Mszy św. za Ojczyznę oraz przewodniczenie procesji Bożego Ciała.
IMIENINY KSIĘDZA LESZKA RYGIEWICZA.
Z okazji imienin życzymy księdzu Leszkowi obfitości
Bożych darów, mocy Ducha Świętego i opieki Matki
Bożej w pracy duszpasterskiej w naszej parafii.

MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian:
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA. Wszystkich Parafian, o uzdrowienie z ciężkiej choroby nowotworowej dla matakże tych, którzy regularnie uczęszczają na Mszę św. do my Alicji; o łaskę zdrowia dla Anny Siudak; o uzdrowienie
Wimbledon, zapraszamy do naszego kościoła w Putney
z choroby nowotworowej dla Magdaleny; o zdrowie dla
na Uroczystość Bożego Ciała w niedzielę 3.06. Uroczys- Wandy Sokołowskiej i Stanisławy Bednarek.
ta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks.
Biskupa Wiesława Lechowicza zostanie odprawiona o
KURS ANIMACJI CHARYZMATYCZNEJ (KAMCH).
11.30. Bezpośrednio po Mszy ks. Biskup poprowadzi
W roku poświęconym Duchowi Świętemu wspólnota
procesję. Ze względu na wspólne świętowanie 3 czerwca Galilea zaprasza na wyjątkowy kurs dla osób pragnących
nie będzie Mszy św. w Wimbledonie o godz. 12.45.
na nowo odkryć Jego działanie w czasie modlitwy wspólnotowej w sobotę i niedzielę 9 i 10 czerwca. Celem
ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ. Rocznica I Komunii
tego kursu jest, aby w sposób uporządkowany przeżywać
świętej odbędzie się tradycyjnie w Uroczystość Bożego
i prowadzić spotkania charyzmatyczne. Na kursie odnajCiała tj. 3.06.2018r. o godz. 11:30. Serdecznie zaprasza- dą się szczególnie osoby należące do wspólnot, gdyż w
my wszystkie dzieci, które przystąpiły do I Komunii św. 28 jego trakcie uczymy się zasad uczestniczenia oraz promaja 2017 r.
wadzenia spotkań wspólnotowych/modlitewnych. Kurs
przeznaczony jest dla osób, które uczestniczyły już w
RODZINNY FESTYN PARAFIALNY. Bezpośrednio po
kursie Nowe Życie. Informacje i zapisy na plakacie i pod
procesji Bożego Ciała zapraszamy na Festyn Parafialny
nr tel: 07931515342.
przy kościele. Więcej informacji na ostatniej stronie Biuletynu i na plakacie w przedsionku kościoła.
SCHOLA MŁODZIEŻOWA. W naszym kościele mamy w
tej chwili Scholę dziecięcą, która najczęściej angażuje się
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne w liturgię Mszy św. o godz. 10.00 (za którą odpowiada p.
czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz wieczo- Ewa Kasprzak) a także Zespół dla dorosłych, który gra i
rem po nabożeństwie.
śpiewa na Mszy św. o godz. 18.00 (za który odpowiada
p. Małgorzata Pacholczyk). Brakuje w naszym kościele
CHRZEST. Chrzest załatwiamy w biurze parafialnym w
Scholi Młodzieżowej. O tym niektórzy parafianie rozmaczasie godzin otwarcia biura (nie telefonicznie). Proszę
wiali na kolędzie i zachęcali do tego, żeby taka Schola
przynieść ze sobą dokładnie wypełniony formularz zgłopowstała. Zapraszamy więc młodzież powyżej 10 roku
szeniowy i kopię aktu urodzenia. Formularze są na szafie życia, chętną do śpiewania i grania na różnych instruprzy wyjściu z kościoła. Przygotowanie do chrztu dla
mentach muzycznych.
rodziców dziecka i dla chrzestnych odbywa się w sobotę Prosimy o bezpośredni kontakt z p. Izabelą Cieślik,
w kościele, po Mszy św. wieczornej, około 19.00. Natelefon: 07789006268.
stępne katechezy 9 czerwca, 7 lipca i 4 sierpnia. Żadnych
spraw biurowych nie załatwiamy w niedzielę.
PODZIĘKOWANIA. Wszystkim tym, którzy aktywnie
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie zawłączyli się w przygotowania sakramentu bierzmoprasza na pyszne polskie ciasto. Chętni do pomocy przy wania, uroczystej procesji Bożego Ciała i festynu
niedzielnych dyżurach proszeni są o kontakt z p. Olgą
parafialnego z serca gorąco dziękujemy.
Wróblewską, tel. 07919842122.

