BIULETYN
PARAFIA ŚWIĘTEGO JANA EWANGELISTY
LONDYN (WIMBLEDON - PUTNEY)
St John’s Hall, Ravenna Road, Putney, London SW15 6AW;
PCM Charity Reg. No 1119423; Tel. 020 8788 3933;
Strona internetowa: www.parafiaputney.co.uk Email: info@parafiaputney.co.uk
Duszpasterze - Księża Chrystusowcy:
Proboszcz: ks. Jerzy PRUCNAL SChr, Asystent: ks. Leszek Rygiewicz SChr
Elżbieta Kozłowska - prezes, Barbara Leśniak - sekretarz
Marta Adamin - referent Gift Aid (tel. 07706448335),
Magdalena Sacha - Zięba - administracja salą parafialną (tel. 07713726859)

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO
13.05.2018r.

Odszedł, aby być bliżej nas

Czytanie I - Dz 1, 1-11
Psalm 47
Pan wśród radości wstępuje do nieba
Czytanie II - Ef 4, 1-13

Ewangelia - Mk 16, 15-20
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i
przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś
znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co
zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci
odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał
naukę znakami, które jej towarzyszyły.
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18.00 Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 12)
8.30

W intencji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego
ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

10.00 Śp. Barbara Nowacka (z ok. dnia urodzin)
11.30 W intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin
Wimbledon

12.45 Śp. Jakub Górecki

18.00 Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 13)

14.05.

Poniedziałek

Święto św. Macieja, apostoła 9.30

W intencji Pawła i Zofii

19.00 Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 14)

15.05

Wtorek

Dzień powszedni

9.30

Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 15)

19.00 Śp. Zofia Schreiber, Śp. Albin Schreiber

16.05

Środa

Święto św. Andrzeja Boboli,
prezbitera i męczennika

9.30

Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 16)

19.00 Śp. Mariusz Murzyn

17.05

Czwartek

Dzień powszedni

9.30

Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 17)

19.00 Śp. Zofia Batory - o spokój duszy i wieczną
szczęśliwość w niebie

18.05

Piątek

Wspomnienie św. Jana I,
papieża i męczennika

9.30

Za duszę śp. Stanisława Bartosza
w 11 rocz. śmierci

19.00 Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 18)

19.05

20.05.
2018

Sobota

NIEDZIELA

9.30

Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 19)

NIEDZIELA ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO

18.00 Śp. Jana Bachmatiuk - o miłosierdzie Boże
i życie wieczne w 1 rocz. śmierci

NIEDZIELA ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO

8.30

Za parafian

10.00 O zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo dla
Filipa z okazji 10 rocznicy urodzin
11.30 Śp. Stanisław Bednarek

Wimbledon

12.45 Śp. Ks. Mieczysław Maj
18.00 Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 20)

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.
NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO. Codziennie, od
poniedziałku do soboty, na zakończenie adoracji, odprawiamy Nowennę do Ducha Świętego przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W sobotę 19 maja,
w Wigilię Pięćdziesiątnicy, po Mszy św. wieczornej
zapraszamy na modlitewne czuwanie.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE. Nabożeństwa majowe ku
czci Najświętszej Maryi Panny odprawiamy codziennie
bezpośrednio po Mszy św. wieczornej w kaplicy Matki
Bożej albo na zewnątrz kościoła.
BIAŁY TYDZIEŃ. Dzieci, które przystąpiły do I Komunii
świętej zapraszamy wraz z całą rodziną na Mszę świętą
i nabożeństwo majowe codziennie od poniedziałku do
piątku o 19:00.
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. W niedzielę 13 maja
zapraszamy na nabożeństwo fatimskie wraz z procesją
z figurką Matki Boskiej Fatimskiej po Mszy św. wieczornej (około 19.00).
ŚWIĘTO RODZINY. Jak co roku, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Polska Misja Katolicka organizuje
Święto Rodziny w Laxton Hall. Szczegóły na ostatniej
stronie Biuletynu albo w przedsionku kościoła.

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;
o zdrowie dla Sabiny Nita i Stanisławy Bednarek.
CHRZEST. Przygotowanie do chrztu dla rodziców
dziecka i dla chrzestnych odbywa się w sobotę
w kościele, po Mszy św. wieczornej, około 19.00.
Następna katecheza 9 czerwca.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w
każdy piątek wieczorem po Mszy św. Prosimy zabrać
ze sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
KURS ANIMACJI CHARYZMATYCZNEJ (KAMCH).
W roku poświęconym Duchowi Świętemu wspólnota
Galilea zaprasza na wyjątkowy kurs dla osób pragnących na nowo odkryć Jego działanie w czasie modlitwy
wspólnotowej. Celem tego kursu jest, aby w sposób
uporządkowany przeżywać i prowadzić spotkania
charyzmatyczne. Na kursie odnajdą się szczególnie
osoby należące do wspólnot, gdyż w jego trakcie uczymy się zasad uczestniczenia oraz prowadzenia spotkań wspólnotowych/modlitewnych. Kurs przeznaczony
jest dla osób, które uczestniczyły już w kursie Nowe
Życie. Informacje i zapisy na plakacie i pod nr tel:
07931515342.

PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne wyjściu z kościoła.
czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz wieczorem po nabożeństwie majowym.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2018.
Narzeczonych, którzy planują zawrzeć sakrament
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie
małżeństwa w 2018 r. proszę, aby uważnie przeczyzaprasza na pyszne polskie ciasto. Chętni do pomocy
tali „Instrukcję dla narzeczonych”, która znajduje się
przy niedzielnych dyżurach proszeni są o kontakt z p.
na stronie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
Olgą Wróblewską, tel. 07919842122.
Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich
ważnych dokumentów) należy umówić się osobiście
SCHOLA MŁODZIEŻOWA. W naszym kościele mamy z ks. Proboszczem.
w tej chwili Scholę dziecięcą, która najczęściej angażuje
się w liturgię Mszy św. o godz. 10.00 (za którą odpowia- PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zaprada p. Ewa Kasprzak) a także Zespół dla dorosłych,
szamy do sali parafialnej na dobry film w każdy piątek
który gra i śpiewa na Mszy św. o godz. 18.00 (za który po Mszy świętej wieczornej.
odpowiada p. Małgorzata Pacholczyk). Brakuje w naszym kościele Scholi Młodzieżowej. O tym niektórzy
GRATULACJE. Serdecznie gratulujemy wszystkim
parafianie rozmawiali na kolędzie i zachęcali do tego,
dzieciom, które przystąpiły dzisiaj do I Komunii świętej.
żeby taka Schola powstała. Zapraszamy więc młodzież Gratulujemy ich rodzicom, chrzestnym, dziadkom i
powyżej 10 roku życia, chętną do śpiewania i grania na najbliższym. To najpiękniejszy dzień w ich dotychczaróżnych instrumentach muzycznych.
sowym życiu. Jako parafia modlimy się aby te dzieci od
tej pory przystępowały regularnie z rodzicami do KoProsimy o bezpośredni kontakt z p. Izabelą
munii świętej i przylgnęły do Chrystusa całym sercem.
Cieślik, telefon: 07789006268.

ŚWIĘTO RODZINY 2018.
W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 20 maja, organizujemy wyjazd autokarem
na Święto Rodziny do Laxton Hall.
Zapisy w zakrystii lub u p. Eli Kozłowskiej (07958617937) do 13 maja.
Cena £15/os (płatne przy zapisie).

