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NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
8.04.2018r.

Jezu Ufam Tobie

Czytanie I - Dz 4, 32 - 35
Psalm 118
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Czytanie II - 1 J 5, 1 - 6

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

8.04.
2018
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NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO

8.30

Śp. Henryk i Teresa Naumczyk

10.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patryka,
Laury i Natalii
11.30 Za parafian

Wimbledon

12.45 Śp. Barbara, Zygmunt Nowaccy oraz zmarli z
rodziny Nowackich, Zlikotyńskich i Chmielowców
18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny

9.04.

Poniedziałek

Uroczystość
Zwiastowania
Pańskiego

9.30

Śp. Emilia Margas

19.00 O uwolnienie od lęku

10.04

Wtorek

Dzień powszedni

9.30

11.04

Środa

Dzień powszedni

9.30 Śp. Kyriakos
19.00 O ufne podążanie dalej za Jezusem drogą wiary
dla Piotra z okazji 50 rocznicy urodzin

12.04

Czwartek

Dzień powszedni

9.30

13.04

Piątek

Wspomnienie
św. Marcina I,
papieża i męczennika

9.30

14.04

15.04.
2018

Sobota

NIEDZIELA

Za trzy siostry - intencja dziękczynna,
z prośbą o dalsze łaski
19.00 O życie wieczne dla śp. Janiny Mytko (4 rocz.śm.)

Śp. Eryk Wieczorek, Śp. Zdzisław Kaszubowski
(w rocznicę śmierci)
19.00 Śp. Mieczysław Grabda (w 6 rocz. śmierci)
Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 Śp. Jakub Górecki

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

TRZECIA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

18.00 O miłosierdzie Boże dla śp. Carmen Matysiak
(miesiąc po śmierci)

TRZECIA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

8.30

Śp. Izabela Zwolińska (w 20 rocz. śmierci)

10.00 W intencji Domowego Kościoła
11.30 Śp. Waleria i Karol Jarosz
Wimbledon

12.45 Za parafian
18.00 Śp. Mary Godden

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od
poniedziałku do piątku o godz. 18.00.

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
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafial- uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Magdaleny;
ne czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz o zdrowie dla Sabiny Nita i Stanisławy Bednarek
wieczorem.
ADOPCJA DUCHOWA DZIECKA POCZĘTEGO.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie
Co roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego cały
zaprasza na pyszne polskie ciasto. Chętni do pomocy katolicki świat przeżywa Dzień Świętości Życia. W tym
przy niedzielnych dyżurach proszeni są o kontakt z p. roku uroczystość tę będziemy obchodzić w poniedziałek 9 kwietnia. W tym dniu w sposób szczególny
Olgą Wróblewską, tel. 07919842122.
spoglądamy nie tylko na swoje życie, które jest wielkim
CHRZEST. Przygotowanie do chrztu dla rodziców
darem Stwórcy. Nadarza się też dobra okazja, by zatroszczyć się o życie tych najbardziej bezbronnych,
dziecka i dla chrzestnych odbywa się w sobotę w
poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi
kościele, po Mszy św. wieczornej, około 19.00.
śmierć. W intencji dziecka zagrożonego w łonie matki
Następna katecheza 5 maja.
zabiciem możemy podjąć Duchową Adopcję.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w Ruch Duchowej Adopcji w Kościele katolickim zrodził
każdy piątek wieczorem, po Mszy św. albo po Drodze się tuż po objawieniach Matki Bożej w Fatimie, stając
się odpowiedzią na wezwanie Maryi do modlitwy rókrzyżowej. Prosimy zabrać ze sobą Pismo św. Serżańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które
decznie zapraszamy.
najbardziej ranią jej Niepokalane Serce. W roku 1987
KURS EMAUS. W dniach 14-15 kwietnia w sali para- RDA został przeniesiony do Polski.
fialnej wspólnota Galilea organizuje kurs Emaus. Ce- Czym jest Duchowa Adopcja?
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka
lem tego kursu jest spotkać się z Jezusem w Słowie
zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile
Bożym i w Nim się zakochać. Więcej szczegółów na
ciąża - 9 miesięcy i polega na codziennym odmawiaplakacie w przedsionku kościoła i pod numerem tel.
niu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modli07931515342 (Aneta). Uwaga! Kurs skierowany jest
twy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydudo osób po Kursie Nowe Życie.
jąca się na adopcję duchową nie wie, kim jest "jej"
dziecko, jego imię zna tylko Bóg. Wszyscy, którzy
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA. 8 KWIETNIA 2018.
8 kwietnia, w drugą Niedzielę Wielkanocną (Niedzielę pragną złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji,
mogą zrobić to w kościele podczas specjalnej Mszy
Miłosierdzia), zapraszamy na godzinę 15.00 na
św., ale również prywatnie. W naszym kościele
Godzinę Miłosierdzia aby uczcić Boże Miłosierdzie i
odbędzie się to 8 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia
zakończyć Nowennę. W „Dzienniczku” Św. Siostry
Faustyny czytamy: "O trzeciej godzinie błagaj Mojego o godz. 11.30. W jakichkolwiek jednak okolicznościach
Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i choć i miejscach odbywa się przyrzeczenie konieczne jest
wypełnianie odpowiednich postanowień. Do modlitw
przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w
można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowieMoim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka
nia, np. częsta spowiedź i Komunia św., czytanie Pigodzina dla świata całego"./Dz. 1320/
sma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym.
WARSZTATY PLASTYCZNO-MUZYCZNE.
Zapraszamy dzieci w wieku 6 -12 lat na salę parafialną Kto może podjąć Duchową Adopcję?
w dniach 9 -13 kwietnia. Szczegółowe informacje pod Duchową Adopcję może podjąć każdy - nawet osoby
żyjące w związkach niesakramentalnych czy rozwienumerem telefonu : Dominika Górka 07482247421,
dzeni. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziIzabela Cieślik 07789006268.
ców. Duchową Adopcję można podejmować wielokrotWARSZTATY MODLITWY OTWARCIA NA BŁOGO- nie, pod warunkiem wypełniania poprzednich zobowiąSŁAWIEŃSTWO BOŻE. 21 - 22 kwietnia. Kościół św. zań. Nie można adoptować więcej niż jedno dziecko,
bo Duchowa Adopcja dotyczy tylko jednej istoty ludzAndrzeja Boboli. Patrz plakat i ulotki.
kiej, której imię zna jedynie Bóg. Dzieło Duchowej
Adopcji przerywa długa przerwa w modlitwie - miesiąc,
FILM „DWIE KORONY”. 14 kwietnia w ODEON
dwa. Wówczas należy ponowić przyrzeczenie i starać
CINEMA. Kingston. KT1 1QP. Patrz plakat i ulotki.
się go dotrzymywać.

BARDZO WAŻNE INFORMACJE
ZAMAWIANIE INTENCJI MSZALNYCH
Proszę zamawiać intencje mszalne z wyprzedzeniem 3, 4 miesięcznym,
gdyż z tygodnia na tydzień nie jest to możliwe
PRZYNALEŻNOŚĆ DO POLSKIEJ PARAFII
Każdy ochrzczony, wierzący i praktykujący katolik należy do jakiejś parafii. Polacy przybywający
do Anglii tracą oficjalną przynależność do swojej rodzinnej parafii w Polsce. W Anglii stają się
członkami jakiejś angielskiej parafii albo Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej. Tę przynależność do
angielskiej parafii albo LPMK wypada oficjalnie potwierdzić.
Na przyjęcie sakramentów w innej parafii należy mieć zgodę swojego proboszcza. Dotyczy to
zwłaszcza narzeczonych, którzy bez porozumienia z miejscowym proboszczem postanawiają
wszystkie formalności załatwiać u jakiegoś proboszcza w Polsce. Przypominam więc, że żaden
proboszcz w Polsce nie powinien spisywać dokumentów ślubnych, tym bardziej błogosławić
nowożeńców, bez zgody proboszcza narzeczonych.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2018.
Narzeczonych, którzy planują zawrzeć sakrament małżeństwa w 2018 r. proszę, aby uważnie
przeczytali „Instrukcję dla narzeczonych”, która znajduje się na stronie Polskiej Misji Katolickiej
w Anglii i Walii. Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich ważnych dokumentów)
należy umówić się osobiście z ks. Proboszczem.
GIFT AID
Co to jest „Gift Aid”?
„Gift Aid” jest formą dodatkowej pomocy ze strony Urzędu Podatkowego dla wszystkich
organizacji charytatywnych (charity) w Zjednoczonym Królestwie. Jest to akcja zachęcająca
wszystkie osoby płacące podatek dochodowy, by wypełniły i podpisały Deklarację, która
stwierdza, że wszystkie ofiary składane przez sygnatariusza na rzecz organizacji dobroczynnej
(w naszym przypadku Polish Catholic Mission, którą tworzą wszystkie Lokalne Polskie Misje
Katolickie w Anglii i Walii) powinny być traktowane jako ofiary “Gift Aid”.
Na czym polega pomoc otrzymywana z „Gift Aid”?
Brytyjski Urząd Podatkowy z wypracowanego przez nas podatku
dodaje 25 pensów do każdego złożonego funta.
Kto może podpisać Deklarację „Gift Aid”?
Każda osoba, która otrzymuje jakikolwiek dochód (praca, emerytura, procent bankowy
od oszczędności) od którego płaci brytyjski podatek dochodowy (UK Income Tax) może
podpisać taką deklarację.
PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękujemy za życzenia świąteczne składane osobiście czy też przesłane pocztą (zwykłą lub
elektroniczną), za modlitwy i kwiaty w Wielki Czwartek, za wszystkie świąteczne prezenty oraz za
jakiekolwiek gesty życzliwości i serdeczności, wyrażane także w konfesjonale. Wielkie Bóg zapłać!!!
Wielkie i gorące dzięki za wszystkie ofiary składane w Wielkanoc, w zakrystii czy w biurze
parafialnym, na potrzeby księży, naszej parafii czy Towarzystwa Chrystusowego.
Serdecznie dziękuję tym, którzy już przystąpili do GIFT AID.

