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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
11.03.2018r.
Miłość Boga jest większa
od mojego grzechu
Czytanie I - 2 Krn 36, 14-16. 19-23
Psalm 137
Kościele święty, nie zapomnę ciebie
Czytanie II - Ef 2, 4-10

Ewangelia - J 3, 14-21
Jezus powiedział do Nikodema:
«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem
Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna
na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony,
bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali
ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni,
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały
ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało,
że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

10.03.

Sobota

CZWARTA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

18.00 Śp. Antoni (1 rocz. śmierci)

11.03.
2018

NIEDZIELA

CZWARTA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

8.30

Za parafian

10.00 O zdrowie, wzrastanie w dobru i Boże błogosławieństwo dla Marleny z okazji 6 urodzin
11.30 Śp. Franciszka i Tadeusz Cząstka
(z okazji rocznicy śmierci)
Wimbledon

12.45 Za Weronikę z okazji 1 urodzin
18.00 O nawrócenie braci

12.03.

Poniedziałek

Dzień powszedni

9.30 Śp. Tadeusz
19.00 Śp. Maria Barbara Klukowska aby mogła cieszyć
się radością nieba (zmarła w Polsce)

13.03.

Wtorek

Dzień powszedni

9.30

14.03.

Środa

Dzień powszedni

9.30 Śp. Bożena Pawlaczyk
19.00 Śp. Antoni Filip Głowacki; śp. Ksawera Głowacka
Śp. Aleksander Marian Dżugan

15.03.

Czwartek

Dzień powszedni

9.30 Śp. Zofia Schreiber
19.00 Śp. Ks. Stanisław Szczypek

16.03.

Piątek

Dzień powszedni

9.30

17.03.

Sobota

NIEDZIELA

W intencji Radosława o uzdrowienie z choroby
alkoholowej oraz w intencji całej rodziny o siłę,
moc i ochronę od zła
17.00 Droga krzyżowa dla dzieci
19.00 Śp. Mariusz Murzyn
19:30 Droga krzyżowa dla dorosłych
9.30

PIĄTA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

18.03.
2018

O Boże błogosławieństwo dla Krystyny w dniu
imienin i Piotra w dniu urodzin
19.00 Śp. Jakub Górecki

PIĄTA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

Śp. Stanisława Soja

18.00 Za rodzinę Łukasza, Oli, Dawida i Wiktora z
prośbą o opiekę i prowadzenie przez aniołów
oraz wstawiennictwo Świętej Rodziny
8.30

Śp. Edward i Arkadiusz Hering

10.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Amelii
z okazji 5 urodzin
11.30 Śp. Stanisława Pawlik
Wimbledon

12.45 Śp. Maria Wrońska (ostatnio zmarła w Poznaniu)

18.00 Śp. Józef Prucnal
(od Marii i Tadeusza Cisło z rodziną)

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od
poniedziałku do piątku o godz. 18.00.
WIELKI POST .
Zapraszamy wszystkich Parafian na tradycyjne nabożeństwa wielkopostne. W piątki na Drogę Krzyżową
dla dzieci o godz. 17.00 i dla dorosłych o godz.19.30
W niedzielę Gorzkie Żale rano o godz. 8.10 oraz po
Mszy św. wieczornej.

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
uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Magdaleny.
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszamy do sali parafialnej na dobry film w każdy piątek
po Mszy świętej wieczornej: 16/03/2018 - „Przełęcz
ocalonych”.

KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie
zaprasza na pyszne polskie ciasto. Chętni do pomocy
przy niedzielnych dyżurach proszeni są o kontakt
z p. Olgą Wróblewską, tel. 07919842122.

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
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafial- spisanie protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich
ne czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz ważnych dokumentów) należy umówić się osobiście
wieczorem. (W piątek wieczorem po Drodze Krzyżowej).
z ks. Proboszczem.
SPOTKANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ .
Kolejne spotkanie Rady odbędzie się w czwartek 15
marca o godzinie 20.00 w sali parafialnej na górze.
SPOTKANIE RADY ADMINISTRACYJNEJ.
Kolejne spotkanie Rady odbędzie się w środę 21
marca o godzinie 20.00 w sali parafialnej na górze.
SPOTKANIA BIBLIJNE.
Odbywają się w kościele w każdy piątek wieczorem,
po Mszy św. albo po Drodze krzyżowej. Prosimy zabrać ze sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
SPOTKANIE DSM.
Spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej odbędzie się
w najbliższą niedzielę 18.03.2018 o godz. 16.00 w
kościele. Zapraszamy nowe dziewczynki.

MODLITEWNIKI, BIBLIA i RÓŻAŃCE.
W zakrystii są do nabycia po Mszy św. różne cienkie/
małe/lekkie książeczki zawierające modlitwy na każdą
okazję. Można także nabyć Biblię czyli Pismo Święte
oraz różańce. Zapraszamy do zakrystii po Mszy św.

DZIECI W KOŚCIELE. Uprzejmie prosimy rodziców o
nie pozostawianie dzieci w kościele bez należytej opieki, zwłaszcza kiedy dzieci udają się do toalety. Dzieci
nie powinny iść do toalety bez rodzica czy opiekuna.
Prosimy także aby dzieci nie bawiły się świeczkami
przy ołtarzu Matki Bożej. Prosimy także aby rodzice
nie pozwalali dzieciom na niszczenie śpiewników.

MINI-REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY.
Serdecznie zapraszamy na Mini-Rekolekcje dla młoCHRZEST. Przygotowanie do chrztu dla rodziców
dzieży od 13 do 18 roku życia. Rekolekcje odbędą się
dziecka i dla chrzestnych odbywa się w sobotę w
23.03. w naszej parafii a poprowadzą je Siostry Misjokościele, po Mszy św. wieczornej, około 19.00. Nanarki wraz z ks. Leszkiem. Rozpoczęcie o godz.13.15
stępna katecheza 7 kwietnia. Ci wszyscy, którzy plaw sali parafialnej. Na dobry początek przygotujemy
nują chrzest muszą dostosować się do tych terminów.
Chrzest załatwiamy tylko w biurze parafialnym. Proszę wspólny poczęstunek. W planie przewidziana jest
katecheza pt "Czym wypełnić pusty dzban czyli
w tej sprawie nie dzwonić bo nie ma takiej potrzeby.
spotkanie z Jezusem przy studni", wspólna adoracja
Formularze znajdują się na szafie przy wyjściu z koz możliwością spowiedzi świętej. Zakończenie planościoła.
wane jest na godz. 17.00. Wszystkich chętnych prosiFESTIWAL POLSKIEGO FOLKLORU.
my o zapisanie u jednej z sióstr lub mailowo u
Zespół pieśni i tańca Orlęta bierze udział w wielkim 10-tym
s. Moniki: monika.mchr@gmail.com
festiwalu polskiego folkloru w Wielkiej Brytanii, który odbędzie
się 10 marca 2018 r. w Leicester. Wystąpi 14 świetnych
zespołów folklorystycznych z różnych stron Anglii. Szczegóły
u p. Basi Klimas-Sawyer tel. 7793046292 albo na stronie
www: www.orleta.co.uk

ZJAZD MŁODZIEŻY POLONIJNEJ (wiek 14-19)
oraz II KONGRES MŁODZIEZY POLONIJNEJ (wiek 18-30)
w Polsce pod opieką sióstr i księdza. Więcej informacji na
gazetce w kruchcie kościoła lub u s. Anny (tel.07999746122).
Serdecznie zapraszamy.

