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CZWARTA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU
31.03.2019r.
Poczuj się dzieckiem w ramionach Ojca
Czytanie I - Joz 5, 9a. 10-12
Psalm 34
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Czytanie II - 2 Kor 5, 17-21
Ewangelia - Łk 15, 1-3.11-32
“(..) A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł
naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego:
„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien
nazywać się twoim synem”.Lecz ojciec powiedział do swoich sług:
„Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień
na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie:
będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły,
a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu,
usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć.
Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę,
ponieważ odzyskał go zdrowego”.Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec
jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie
przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się
zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek
z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.Lecz on mu odpowiedział:
„Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje,
do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten
brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».

30.03

Sobota

31.03. NIEDZIELA
2019

CZWARTA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

18.00 Śp. Katarzyna Bielawska

CZWARTA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

8.30

Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin

10.00 Śp. Janusz Sokołowski (w 20 rocz. śmierci)
Śp. Józef Poniatowski (w 24 rocz. śmierci)
11.30 Śp. Bogusia Przybyszewska (6 m-cy po śmierci)

Wimbledon

12.45 Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 21)
18.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Antoniego i Ulany Motel w 52.
rocz. ślubu oraz o zdrowie dla córek i wnucząt

1.04

Poniedziałek

Dzień powszedni

9.30

O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
dla Haliny Żydło
19.00 Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 22)

2.04

Wtorek

Dzień powszedni

9.30

Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 23)

19.00 Śp. Władysław Jarosz (w 1 miesiąc po śmierci)
3.04

Środa

Dzień powszedni

9.30 Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 24)
19.00 Śp. Krysia Stec w 1. rocz. Śmierci
(intencja od mamy)

4.04

I Czwartek
Miesiąca

Dzień powszedni

9.30 Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 25)
19.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

5.04

I Piątek
Miesiąca

Dzień powszedni

9.30

Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 26)

17.00 Droga krzyżowa dla dzieci
19.00 W intencji Liturgicznej Służby Ołtarza

19.30 Droga krzyżowa dla dorosłych
6.04

7.04.
2019

I Sobota
Miesiąca

NIEDZIELA

Dzień powszedni

9.30 Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 27)
10.00 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

PIĄTA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

18.00 Śp. Józef Moskal

PIĄTA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

8.30

Śp. Jan Kudłacik ( w 5. rocz. śmierci)

10.00 O głębokie przeżycie rekolekcji parafialnych
11.30 O życie wieczne dla zmarłych członków Żywego
Różańca

Wimbledon

12.45 Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 28)
18.00 Za parafian

REKOLEKCJE DLA DZIECI I DOROSŁYCH.
Zapraszamy na rekolekcje ze Wspólnotą „Galilea” od soboty 6 kwietnia do środy 10 kwietnia. Zapraszamy codziennie dzieci na specjalne spotkania, które poprowadzi ks.
dr Damian Stachowiak CR , Rektor Wyższego Seminarium
Duchownego Księży Zmartwychwstańców.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania od poniedziałku do
piątku o godz. 18.00. W każdą środę różaniec o 18.20.
WIELKI POST. Zapraszamy wszystkich Parafian
na tradycyjne nabożeństwa wielkopostne:
Droga Krzyżowa dla dzieci - każdy piątek o 17:00
Droga Krzyżowa dla dorosłych - każdy piątek o 19:30

Gorzkie Żale - w każdą niedzielę o 8.10 i po mszy św. o 18.00.

DROGA KRZYŻOWA.
5 kwietnia - LSO
12 kwietnia - Wspólnota Mężczyzn św. Józefa
19 kwietnia - Wielki Piątek - Domowy Kościół
4.04. I CZWARTEK MIESIĄCA. Dzień szczególnej modlitwy za kapłanów, a także o powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne.
5.04. I PIĄTEK MIESIĄCA. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. od godz. 18.00.
Msza św. o godz. 19.00.
6.04. I SOBOTA MIESIĄCA. Nabożeństwo
do Niepokalanego Serca NMP o godz. 10.00.
7.04. PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA. Po Mszy o
11.30 zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca.
Zapraszamy nowe chętne osoby na wspólną modlitwę.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Spotkania odbywają się w każdy
poniedziałek w kościele po Mszy wieczornej.
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne
czynne w poniedziałek i wtorek po mszy św. rano i po mszy
św. wieczorem. Msza rano kończy się około 10.00 i zaraz
po niej otwarte jest biuro. Msza wieczorem kończy się około
19.30 i zaraz po niej otwarte jest biuro.
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: 6 kwietnia 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, zwłaszcza po
specjalne zaświadczenie, żeby być ojcem/matką chrzestną.

MODLITWA ZA MATKI. 31 marca w kalendarzu angielskim wypada Dzień Matki (w Polsce 26 maja). Z tej okazji
naszym wszystkim Kochanym Matkom, Mamom, Mamusiiom składamy najlepsze życzenia; dużo, dużo zdrowia,
cierpliwości i mądrości w wychowywaniu dzieci, wystarczającego wsparcia ze strony ojców i umiejętności dbania
także o siebie. Ściskamy mocnooooooo!!!!!!
MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii,
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; za Beatę Kuleszę
zwłaszcza.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
wyjściu z kościoła.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna zaprasza do sali
parafialnej na pyszne polskie ciasto i super kawę.
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie się osób, które mogłyby się podjąć prowadzenia kawiarenki. Wszystkich
chętnych prosimy o kontakt z p. Magdą (07713726859).
ZEBRANIE RADY ADMINISTRACYJNEJ.
Kolejne spotkanie Rady odbędzie się w środę 3 kwietnia
o godz. 20.00 w górnej sali parafialnej.
OBIECANA KSIĄŻKA. „Po co światu mnich” to wywiad
rzeka z ojcem Michałem Zioło, trapistą, który szczerze
opowiada o tym, co się dzieje za klasztornym murem. O.
Michał nie ucieka przed trudnymi pytaniami, nie unika
odpowiedzi. Pokazuje jaką wartość ma życie mnisze,
które współczesnemu człowiekowi może się wydawać
zupełnie bezużyteczne.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2019. Narzeczonych,
którzy planują zawrzeć sakrament małżeństwa proszę,
aby uważnie przeczytali „Instrukcję dla narzeczonych”,
która znajduje się na stronie Polskiej Misji Katolickiej w
Anglii i Walii. Byłoby dobrze gdyby narzeczeni, którzy
planują ślub kościelny powiadomili ks. Proboszcza przynajmniej 6 miesięcy przed ustaloną datą ślubu. Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich ważnych
dokumentów) należy umówić się osobiście z ks. Proboszczem. Proszę nie przychodzić na ostatnią chwilę. W razie
wątpliwości i pytań związanych z zawarciem sakramentu
małżeństwa można kontaktować się godzinach od 9.00
do 17.30 od poniedziałku do piątku, bezpośrednio z biurem małżeńskim PMK: 020 7226 3439 w godzinach od
9.00 do 17.30 od poniedziałku do piątku,
mejl: marriage@pcmew.org.
WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE. Od 4 do 7 kwietnia
zapraszamy na warsztaty psychologiczno-biblijne, które
przy parafii na Willesden Green poprowadzi pani Irena
Neumueler. Szczegóły na plakacie przy wejściu.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE II
„ODSZUKAJ SWOJE MIEJSCE W SERCU BOGA”
Putney – Wimbledon
od soboty 6 kwietnia do środy 10 kwietnia
gra i śpiewa Wspólnota „Galilea”
Sobota, 6 kwietnia 2019 r.
godz. 18.00 - Msza Święta z nauką

Niedziela, 7 kwietnia 2019 r.
godz. 8.30 - Msza Święta z nauką
godz. 10.00 - Msza Święta z nauką dla dzieci
godz. 11.30 - Msza Święta z nauką
godz. 12.45 - Msza Święta z nauką (Wimbledon)
godz. 18.00 - Msza Święta z nauką
19.00 - Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie
Poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r.
godz. 9.30 - Msza Święta z nauką
godz. 17.00 - spotkanie z dziećmi (bez Mszy)
godz. 19.00 - Msza Święta (bez nauki)
bezpośrednio po Mszy nauka rekolekcyjna (około 19.30)
Wtorek, 9 kwietnia 2019 r.
godz. 9.30 - Msza Święta z nauką
godz. 17.00 - spotkanie z dziećmi (bez Mszy)
godz. 19.00 - Msza Święta (bez nauki)
bezpośrednio po Mszy nauka rekolekcyjna (około 19.30)
Środa, 10 kwietnia 2019 r.
godz. 9.30 - Msza Święta z nauką
godz. 17.00 - spotkanie z dziećmi (bez Mszy)
godz. 19.00 - Msza Święta (bez nauki)
bezpośrednio po Mszy nauka rekolekcyjna (około 19.30)
Rekolekcje prowadzi
Ks. Damian Stachowiak - zmartwychwstaniec

