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CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
22.04.2018r.

Ojcze, dziękuję Ci za Twoją troskę o mnie!

Czytanie I - Dz 4, 8-12
Psalm 118
Kamień wzgardzony stał się fundamentem
Czytanie II - 1 J 3, 1-2

Ewangelia - J 10, 11-18
„Jezus powiedział:
«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik
zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc
nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza;
najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak
Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne
owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu
mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt
Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc
je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

21.04.

Sobota

CZWARTA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

18.00 Dziękczynna w 15. rocznicę ślubu Aliny
i Wiesława Marć, z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla jubilatów i rodziny

22.04.
2018

NIEDZIELA

CZWARTA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

8.30

NIEDZIELA
DOBREGO
PASTERZA

Wimbledon

Za parafian

10.00 Dziękczynna za opiekę i łaski, z prośbą o dalsze
dla Elżbiety i Ryszarda
11.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej oraz potrzebne łaski dla Szymona i Alana
z okazji urodzin

12.45 Śp. Aniela i Stanisław Pieczonka,
Śp. Marianna Pintal
18.00 Śp. Romana Kulik (1 rocz. śmierci)

23.04.

Poniedziałek

Uroczystość Św. Jerzego,
patrona Anglii
oraz św. Wojciecha,
patrona Polski

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Księdza
Proboszcza z okazji imienin

24.04

Wtorek

Dzień powszedni

9.30 NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ - Dzień skupienia SCHR
19.00 NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ - Dzień skupienia SCHR

25.04

Środa

Święto św. Marka,
ewangelisty

9.30 W intencji Antoniego
19.00 Za członków Grupy św. Ojca Pio

26.04

Czwartek

Dzień powszedni

9.30

O łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski dla córki Nicole

19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

27.04

Piątek

28.04

Sobota

Dzień powszedni

9.30
PIĄTA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

29.04.
2018

NIEDZIELA

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

PIĄTA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Śp. Danuta Clayton
8.30

Za parafian

10.00 Za duszę śp. Anny Sabbatowej w 3 rocz. śmierci
11.30 Śp. Janina Czerniawska (w 7 rocz. śmierci)
Wimbledon

12.45 Śp. Mirosława Antoniak
18.00 Śp. Jerzy (w 25 rocz. śmierci)

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA.
Dzisiaj w IV Niedzielę Wielkanocną modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Modlitwą obejmujemy także tych, którzy odpowiedzieli na głos powołania i ofiarnie pełnią służbę w Kościele. Serdecznie witamy księży diakonów: Przemysława Syguła i Michała
Ogrodnika z naszego seminarium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej z Poznania. Wspólnie
będą się z nami modlić, uczestniczyć w Najświętszej
Ofierze, dadzą świadectwo swojego powołania i będą
zbierać ofiary do puszek przy wyjściu z 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.
ZAMAWIANIE INTENCJI MSZALNYCH
Proszę zamawiać intencje mszalne z wyprzedzeniem
3, 4 miesięcznym, gdyż z dnia na dzień albo z tygodnia
na tydzień nie jest to możliwe.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
PRZYNALEŻNOŚĆ DO POLSKIEJ PARAFII
i okazja do sakramentu pojednania: poniedziałek, środa, Każdy ochrzczony, wierzący i praktykujący katolik
czwartek i piątek o godz. 18.00.
należy do jakiejś parafii. Polacy przybywający
do Anglii tracą oficjalną przynależność do swojej roBIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne dzinnej parafii w Polsce. W Anglii stają się członkami
czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz wie- jakiejś angielskiej parafii albo Lokalnej Polskiej Misji
czorem.
Katolickiej. Tę przynależność do angielskiej parafii albo
LPMK wypada oficjalnie potwierdzić.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie
zaprasza na pyszne polskie ciasto. Chętni do pomocy
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2018.
przy niedzielnych dyżurach proszeni są o kontakt z p.
Narzeczonych, którzy planują zawrzeć sakrament
Olgą Wróblewską, tel. 07919842122.
małżeństwa w 2018 r. proszę, aby uważnie przeczytali „Instrukcję dla narzeczonych”, która znajduje się
CHRZEST. Przygotowanie do chrztu dla rodziców dziec- na stronie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
ka i dla chrzestnych odbywa się w sobotę w kościele, po
Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich
Mszy św. wieczornej, około 19.00. Następna katecheza
ważnych dokumentów) należy umówić się osobiście
5 maja.
z ks. Proboszczem.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zaprakażdy piątek wieczorem, po Mszy św. Prosimy zabrać
ze sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
szamy do sali parafialnej na dobry film w każdy piątek
po Mszy świętej wieczornej. Film na piątek 27/04 to
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA. Spotkanie LSO
„Szklany Zamek”. Serdecznie zapraszamy!
w niedzielę 22 kwietnia o godz. 16.00 w kościele.
SCHOLA MŁODZIEŻOWA. W naszym kościele mamy
w tej chwili Scholę dziecięcą, która najczęściej angażuUROCZYSTOŚĆ ŚW. JERZEGO PATRONA ANGLII
je się w liturgię Mszy św. o godz. 10.00 (za którą odpooraz UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA PATRONA
POLSKI. W poniedziałek 23 kwietnia, w uroczystość wiada p. Ewa Kasprzak) a także Zespół dla dorosłych,
św. Jerzego i św. Wojciecha, serdecznie zapraszamy na który gra i śpiewa na Mszy św. o godz. 18.00 (za który
odpowiada p. Małgorzata Pacholczyk). Brakuje w naMszę św. o godz. 19.00 w intencji ks. Proboszcza z
okazji Jego imienin. Prosimy także o modlitwę w intencji szym kościele Scholi Młodzieżowej. O tym niektórzy
parafianie rozmawiali ze mną na kolędzie i zachęcali
ks. proboszcza.
do tego, żeby taka Schola powstała. Zapraszamy więc
młodzież powyżej 10 roku życia, chętną do śpiewania i
GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO.
grania na różnych instrumentach muzycznych. Prosimy
Zapraszamy w środę 25 kwietnia 2018 r.
o bezpośredni kontakt z p. Izabelą Cieślik, telefon:
- o godz. 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu
07789006268.
- o godz. 18.20 różaniec do NMP
- o godz. 19.00 Msza św.
WARSZTATY DOTYCZĄCE BREXITU. 29 kwietnia po Mszy
- po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Ojca Pio
św. o 11.30 zapraszamy na warsztaty dotyczące statusu
obywateli UE po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE (Brexit).

Czcigodny Księże Proboszczu

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
Z OKAZJI IMIENIN:
GŁĘBOKIEJ RADOŚCI,
MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO
I BŁOGOSŁAWIEŃSTA BOŻEGO
W SŁUŻBIE KAPŁAŃSKIEJ
Pani Prezes
z Radą Administracyjną
i Parafianami

