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NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
28.04.2019r.
Jezu, rozpal moje serce wiarą w Ciebie
Czytanie I - Dz 5, 12-16
Psalm 118
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Czytanie II - Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Ewangelia - J 20, 19-31
„Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali
uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami,
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.Uradowali się zatem
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich:
«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł
Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich:
«Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce
gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy
uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć
drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»
Następnie rzekł do Tomasza:
«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż
w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś?
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,
i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego”.

27.04

Sobota

18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Kamila z okazji urodzin
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8.30

Śp. Maria, śp. Mikołaj

10.00 Za duszę śp. Anny Sabbatowej w 4. rocz. śmierci
11.30 O radość życia wiecznego dla śp. rodziców Henryka i Teresy Naumczyk oraz dla śp. braci Krzysztofa,
Kazimierza i Czesława

Wimbledon

12.45 Śp. Barbara i Zygmunt Nowaccy i zmarli z rodzin
Nowackich, Żukotyńskich i Chmielowców
18.00 Śp. Karol i Waleria Jarosz

29.04

Poniedziałek

Święto św. Katarzyny ze
Sieny, dziewicy i doktora
Kościoła, patronki Europy

9.30 NIE MA MSZY ŚW.
19.00 NIE MA MSZY ŚW.

30.04

Wtorek

Uroczystość św. Wojciecha,
biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski

9.30 NIE MA MSZY ŚW.
19.00 NIE MA MSZY ŚW.

1.05

Środa

Dzień powszedni

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 O Boże błogosławieństwo dla Antosia
w 3. rocznicę urodzin

2.05

I Czwartek
Miesiąca

Wspomnienie św. Atanazego,
biskupa i doktora Kościoła

9.30 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
19.00 Śp. Zygmunt Nowacki (w dniu imienin)

3.05

I Piątek
Miesiąca

Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny, Królowej
Polski

9.30

4.05

I Sobota
Miesiąca

Wspomnienie
św. Floriana, męczennika

9.30

TRZECIA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

18.00 Śp. Bronisław (w 35. rocz. śmierci)

TRZECIA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

8.30

5.05.
2019

NIEDZIELA

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i dary Ducha Św. dla Maxime z okazji urodzin
i egzaminów
19.00 Wynagradzająca do NSPJ za nasze grzechy
O Boże Miłosierdzie i radość nieba dla śp. Pawła
Kłak w 30. dniu po śmierci
10.00 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

Śp. Ks. Grzegorz Matus

10.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Alicji
z okazji urodzin i potrzebne łaski dla całej rodziny
(intencja od męża Ireneusza)
11.30 Za Ojczyznę
Wimbledon

12.45 Za parafian
18.00 W intencjach rekolekcji

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania od środy do piątku
o godz. 18.00.
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA. 28 KWIETNIA 2019.
Dzisiaj, w drugą Niedzielę Wielkanocną (Niedzielę Miłosierdzia), zapraszamy na godzinę 15.00 na Godzinę Miłosierdzia aby uczcić Boże Miłosierdzie. W „Dzienniczku” Św.
Siostry Faustyny czytamy: "O trzeciej godzinie błagaj Mojego
Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i choć przez
krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata
całego"./Dz. 1320/
PREMIERA FILMU „MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE”.
Po wielu trudnościach, "rzutem na taśmę" udało się zorganizować pokazy premierowe filmu "Miłość i Miłosierdzie" w
Anglii. Jest to dokument fabularyzowany poruszający tematykę Bożego Miłosierdzia przez pryzmat życia s. Faustyny, o.
Sopoćko i wielu innych świadków. Film został wyreżyserowany przez Michała Kondrata - autora m.in. filmu o o. Maksymilianie Kolbe ("Dwie Korony”). Pierwsze pokazy w UK odbędą się w sobotę (04.05.2019), w godzinach wieczornych, w
kilkunastu kinach sieci Odeon na terenie Anglii. Wszelkie
informacje dot. miejsca i czasu projekcji, biletów są dostępne
na stronie: www.kulturazycia.co.uk (patrz także na plakat)
NABOŻEŃSTWA MAJOWE. W środę 1 maja rozpoczynamy tradycyjne nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej
Maryi Panny. Nabożeństwa będziemy odprawiać bezpośrednio po Mszy św. wieczornej w kaplicy Matki Bożej albo na
zewnątrz kościoła. Serdecznie zapraszamy.
2.05. I CZWARTEK MIESIĄCA. Dzień szczególnej modlitwy
za kapłanów, a także o powołania kapłańskie, zakonne i
misyjne.
3.05. I PIĄTEK MIESIĄCA. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. od godz. 18.00. Szczególnie
zapraszamy do spowiedzi dzieci, które przyjęły I komunię św.
w ubiegłym roku. Rodziców tych dzieci także zachęcamy do
spowiedzi. Uroczysta Msza św. rocznicowa zostanie odprawiona 12 maja o godz. 11.30.
4.05. I SOBOTA MIESIĄCA. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP o godz. 10.00.
5.05. I NIEDZIELA MIESIĄCA. Po Mszy o 11.30 zmiana
tajemnic dla członków Żywego Różańca. Zapraszamy nowe
chętne osoby na wspólną modlitwę.
DZIEŃ SKUPIENIA KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW. Od 29
kwietnia do 1 maja 2019 r. wszyscy księża chrystusowcy
pracujący na Wyspach Brytyjskich biorą udział w dniach
skupienia. W związku z tym w tych dniach nie będzie mszy
w naszym kościele. Sprawdź w Biuletynie godziny mszy.
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne czynne w
środę i czwartek, po mszy św. i nabożeństwie, rano i wieczorem.
FACEBOOK. Ks. Marcin w międzyczasie utworzył stronę naszej
parafii na Facebook-u. Tutaj także możesz znaleźć nasze aktualne
wiadomości parafialne. Adres: fb.com/parafiaputney. Albo wpisać
tylko: ”Parafia Putney”.

KS. DOMINIK CHMIELEWSKI W NASZEJ PARAFII.
Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła na rekolekcje o Eucharystii, od 6 do 8 maja, głoszone przez niezwykłego kaznodzieję ks. Dominika Chmielewskiego, salezjanina, duszpasterza akademickiego, posiadacza trzeciego
stopnia mistrzowskiego “dan” w karate. Ks. Dominik w
życiu swoim przeszedł długą drogę od bycia mistrzem
sztuki walk do mistrza słowa Bożego. Mówi, że doświadcza spektakularnych znaków Bożej obecności i mocy.
Przekonuje, że Bóg pragnie uzdrawiać każdego człowieka
i czynić cuda w jego życiu. Ks. Dominikowi w czasie
rekolekcji będzie towarzyszył zespół “Exodus”.
MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii:
w intencjach rekolekcji, ktore poprowadzi ks. Dominik
Chmielewski; za dzieci przygotowujące się do I komunii
św., za młodzież przygotowującą się do sakramentu
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: 4 maja 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.
OBCHODY KATYŃSKIE. Fundacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii zaprasza na obchody 79 rocznicy Mordu Katyńskiego, które odbędą się 28
kwietnia. Obchody rozpoczną się uroczystą Mszą św. w
kościele pw. św. A. Boboli o godz. 12.00. Uroczystości
przy Pomniku Katyńskim rozpoczną się o godz. 14.00.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna zaprasza do sali
parafialnej na pyszne polskie ciasto i super kawę.
PODZIĘKOWANIA. Serdecznie dziękujemy za życzenia
świąteczne i imieninowe składane osobiście czy też przesłane pocztą (zwykłą lub elektroniczną), za modlitwy i
kwiaty w Wielki Czwartek i w dniu imienin; za wszystkie
świąteczne i imieninowe prezenty oraz za jakiekolwiek
gesty życzliwości i serdeczności. Wielkie Bóg zapłać!!!

