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TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA
5.05.2019r.
Jezus żyje w mojej codzienności
Czytanie I - Dz 5, 27b-32. 40b-41
Psalm 30
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
Czytanie II - Ap 5, 11-14
Ewangelia - J 21, 1-19
„To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.
A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra:
«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś baranki moje».
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana,
czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś owce moje».
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?»
I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam
i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje,
a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz».
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga.
A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

4.05

Sobota

TRZECIA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

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

5.05.
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NIEDZIELA

TRZECIA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

8.30

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

6.05

Poniedziałek

Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 Śp. Stanisław Redosz
(z okazji imienin i 3. rocz. śmierci)

7.05

Wtorek

Dzień Powszedni

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 Śp. Stanisław Kuształa

8.05

Środa

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

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 Śp. Piotr Pszczółka, Adam Pszczółka,
śp. Henryk i Stanisława Lipińscy

9.05

Czwartek

Dzień Powszedni

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

10.05

Piątek

Dzień Powszedni

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

11.05

Sobota

Dzień Powszedni

9.30

CZWARTA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

18.00 Za Parafian

CZWARTA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

8.30

12.05.
2019
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Za dusze w czyśćcu cierpiące

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Justyny z okazji urodzin

10.00 O dar radości nieba dla śp. Jana Łukaszuk
11.30 O Boże błogosławieństwo dla dzieci, które rok temu
przystąpiły do I Komunii Świętej

Wimbledon

12.45 O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Anety i rodziny
18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

XI TYDZIEŃ BIBLIJNY jest zachętą do osobistej, codziennej lektury Pisma Świętego, do zaprzyjaźnienia się z Biblią,
do tworzenia kręgów biblijnych w parafiach, do odmawiania
„lectio divina”. Tegoroczny tydzień będziemy przeżywać pod
hasłem:”Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego”. Ogromne
rzesze katolików wierzą w Chrystusa nie znając Pisma Świętego. Codzienna lektura Ewangelii zmusza każdego z nas
do konfrontacji naszego życia z nauką Chrystusa. Chrystus
niejako żądał od ludzi by czcili to co znają. W rozmowie z
Samarytanką przy studni Jakubowej wyraźnie powiedział:
„Wy wielbicie to czego nie znacie, a my wielbimy to co znamy” (J 4,22). Módlmy się w tym tygodniu za siebie wzajemnie abyśmy tęsknili za Słowem Bożym.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania od poniedziałku do piątku
o godz. 18.00.
5.05. I NIEDZIELA MIESIĄCA. Dzisiaj po Mszy o 11.30
zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca.
Zapraszamy nowe chętne osoby na wspólną modlitwę.
13.05. NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. W poniedziałek 13
maja zapraszamy także na nabożeństwo fatimskie wraz z
procesją z figurką Matki Boskiej Fatimskiej po Mszy św.
wieczornej.
NOWI LEKTORZY I MINISTRANCI. W następna niedzielę
12 maja, w Niedzielę Dobrego Pasterza, podczas Mszy św. o
godz. 18.00 zostaną ustanowieni nowi lektorzy i ministranci.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE. Codziennie, przez cały miesiąc
maj, serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe ku
czci Najświętszej Maryi Panny, bezpośrednio po Mszy św.
wieczornej w kaplicy Matki Bożej albo na zewnątrz kościoła.
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 odbyły 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).
MARSZ DLA ŻYCIA. W najbliższą sobotę 11 maja w Londynie odbędzie się „Marsz dla Życia” organizowany przez wiele
organizacji pro-life.
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne
czynne w czwartek i piątek, po mszy św. i nabożeństwie,
rano i wieczorem.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna zaprasza do sali
parafialnej na pyszne polskie ciasto i super kawę.
FACEBOOK. Ks. Marcin utworzył stronę naszej parafii na
Facebook-u. Tutaj także możesz znaleźć nasze aktualne
wiadomości parafialne. Adres: fb.com/parafiaputney.

KS. DOMINIK CHMIELEWSKI W NASZEJ PARAFII.
Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła na rekolekcje o Eucharystii, od 6 do 8 maja, głoszone przez niezwyk
-łego 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 muzyczny
“Exodus” z Lublina, który już dzisiaj, graniem i śpiewaniem uczestniczy z nami w niedzielnej Eucharystii.
Serdecznie witamy i życzymy miłego pobytu w Londynie,
zwłaszcza w naszej parafii.
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 i 1 czerwca 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.
DZIECI W KOŚCIELE. Czyli kolejna, serdeczna prośba do
rodziców aby w sposób mądry i roztropny wychowywali
dzieci do obecności w kościele. Prosimy aby rodzice dzieci, które są bardziej żywe korzystali z miejsc do tego przeznaczonych, aby nie zajmowali miejsc najbliżej ołtarza bo
to jednak rozprasza wiernych. Prosimy także aby małe
dzieci same nie chodziły do toalety. Prosimy aby po wyjściu z toalety dzieci spokojnie (bez krzyku i biegania)
wróciły na swoje miejsce. Prosimy aby dzieci same nie
bawiły się świeczkami w kaplicy Matki Bożej. Prosimy aby
dzieci nie niszczyły żółtych kopertek. Czynią to nagminnie
na oczach rodziców.

