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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
18.03.2018r.
Pójdę wszędzie za Jezusem
Czytanie I - Jr 31, 31-34
Psalm 51
Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

Czytanie II - Hbr 5, 7-9
Ewangelia - J 12, 20-33
“Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy
Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go,
mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei
Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn
Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w
ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto
kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na
życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam
będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny.
Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»
Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i
mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten
rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym
światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad
ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».
To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć”.

17.03.

Sobota

PIĄTA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

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

18.03.
2018

NIEDZIELA

PIĄTA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

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)

19.03.

Poniedziałek

Uroczystość św. Józefa
Oblubieńca Najświętszej
Maryi Panny

9.30 Śp. Józefa i Józef Prucnalowie
19.00 Śp. Józef Waraksa

20.03.

Wtorek

Dzień powszedni

9.30 Śp. Kazimierz Szymański i Śp. Karol Szymański
19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

21.03.

Środa

Dzień powszedni

9.30

22.03.

Czwartek

Dzień powszedni

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 Śp. Zdzisław Gorczyński

23.03.

Piątek

Dzień powszedni

9.30
17.00
19.00
19:30

Za dusze w czyśćcu cierpiące
Droga krzyżowa dla dzieci
Za członków Grupy Ojca Pio
Droga krzyżowa dla dorosłych

24.03.

Sobota

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

25.03.
2018

NIEDZIELA

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Barbary
Posłusznej
19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

NIEDZIELA PALMOWA

18.00 Śp. Edward Wojton (w 4 rocz. śmierci)

NIEDZIELA PALMOWA

8.30

Śp. Stanisław Szeliga (w 6 rocz. śmierci)
Śp. Janusz Mężyński (w 2 rocz. śmierci)

10.00 Śp. Irena, Halina, Zdzisław Karpińscy
11.30 Śp. Józef Prucnal
(od Marii i Tadeusza Cisło z rodziną)
Wimbledon

12.45 Za parafian
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla mamy Sabiny z okazji urodzin

Za tydzień, w niedzielę 25 marca, w Niedzielę Palmową,
rozpoczynamy Wielki Tydzień. Dokładny program Wielkiego Tygodnia zostanie umieszczony w Biuletynie za
tydzień i specjalnie na stronie internetowej.

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.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od poniedział- SPOTKANIE DSM. Spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej
ku do piątku o godz. 18.00. Prosimy nie odkładać spowiedzi odbędzie się w najbliższą niedzielę 18.03.2018 o godz. 16.00
świątecznej na ostatnią chwilę.
w kościele. Zapraszamy nowe dziewczynki.
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.

MINI-REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY. Serdecznie zapraszamy na Mini-Rekolekcje dla młodzieży, które odbędą się
sobotę 24 marca. Poprowadzą je Siostry Misjonarki wraz z
ks. Leszkiem. Rozpoczęcie o godz.13.15 w sali parafialnej.
Wszystkich chętnych pro-simy o zapisanie u sióstr: moniKAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie zaprasza ka.mchr@gmail.com
na pyszne polskie ciasto. Chętni do pomocy przy niedzielnych dyżurach proszeni są o kontakt z p. Olgą Wróblewską, ADOPCJA DUCHOWA DZIECKA POCZĘTEGO.
25 marca każdego roku - w uroczystość Zwiastowania Pańtel. 07919842122.
skiego - cały katolicki świat przeżywa Dzień Świętości Życia. ( W tym roku z racji na Niedzielę Palmową uroczystość
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne
została przeniesiona na poniedziałek 9 kwietnia).
czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz wieczoW tym dniu w sposób szczególny spoglądamy nie tylko na
swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy. Nadarza się
rem. (W piątek wieczorem po Drodze Krzyżowej).
też dobra okazja, by zatroszczyć się o życie tych najbardziej
SPOTKANIE RADY ADMINISTRACYJNEJ.
bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym
grozi śmierć. W intencji dziecka zagrożonego w łonie matki
Kolejne spotkanie Rady odbędzie się w środę 21 marca o
zabiciem możemy podjąć Duchową Adopcję.
godzinie 20.00 w sali parafialnej na górze.
Ruch Duchowej Adopcji w Kościele katolickim zrodził się tuż
GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO.
po objawieniach Matki Bożej w Fatimie, stając się odpowieZapraszamy w piątek 23 marca 2018 r.
dzią na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, pokuty i
- o godz. 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu
zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią jej
- o godz. 18.20 różaniec do NMP
Niepokalane Serce. W roku 1987 RDA został przeniesiony do
- o godz. 19.00 Msza św; godz. 19.30 Droga Krzyżowa
Polski. Czym jest Duchowa Adopcja?
- po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Ojca Pio
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożoneSPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w każdy
go zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile ciąża - 9 miesięcy i
piątek wieczorem, po Mszy św. albo po Drodze krzyżowej.
polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcoProsimy zabrać ze sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy. wej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziCHRZEST. Przygotowanie do chrztu dla rodziców dziecka i
ców. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, kim
dla chrzestnych odbywa się w sobotę w kościele, po Mszy
jest "jej" dziecko, jego imię zna tylko Bóg. Wszyscy, którzy
św. wieczornej, około 19.00. Następna katecheza 7 kwietnia. pragną złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji, mogą zrobić
KURS EMAUS. W dniach 14-15 kwietnia w sali parafialnej
to w kościele podczas specjalnej Mszy św., ale również prywspólnota Galilea organizuje kurs Emaus. Celem tego kursu watnie. (W naszym kościele odbędzie się to 8 kwietnia w
jest spotkać się z Jezusem w Słowie Bożym i w Nim się
Niedzielę Miłosierdzia o godz. 11.30). W jakichkolwiek jednak
zakochać. Więcej szczegółów na plakacie w przedsionku
okolicznościach i miejscach odbywa się przyrzeczenie kokościoła i pod numerem tel. 07931515342 (Aneta).
nieczne jest wypełnianie odpowiednich postanowień. Do
Uwaga! Kurs skierowany jest do osób po Kursie Nowe Życie. modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanoMĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA. Gratulacje dla „Mężczyzn św.
wienia, np. częsta spowiedź i Komunia św., czytanie Pisma
Józefa”, którzy swoje patronalne święto obchodzą w tym roku Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc
19 marca w parafii św. Andrzeja Boboli w Hammersmith.
potrzebującym. Kto może podjąć Duchową Adopcję?
Miejmy nadzieję, że za rok te uroczystości odbędą się w
Duchową Adopcję może podjąć każdy - nawet osoby żyjące w
naszej parafii.
związkach niesakramentalnych czy rozwiedzeni. Jedynie
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszamy do dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Duchową Adopcję
sali parafialnej na dobry film w każdy piątek po Mszy świętej można podejmować wielokrotnie, pod warunkiem wypełniania
poprzednich zobowiązań. Nie można adoptować więcej niż
wieczornej: 23/03/2018 - „Z dala od zgiełku. ”.
jedno dziecko, bo Duchowa Adopcja dotyczy tylko jednej
WARSZTATY PLASTYCZNO-MUZYCZNE. Zapraszamy
istoty ludzkiej, której imię zna jedynie Bóg. Dzieło Duchowej
dzieci w wieku 6-12 lat na salę parafialną w dniach 4-6
Adopcji przerywa długa przerwa w modlitwie - miesiąc, dwa.
oraz 9-13 kwietnia. Szczegółowe informacje pod numerem
Wówczas należy ponowić przyrzeczenie i starać się go dotelefonu :Dominika Górka 07482247421, Izabela Cieślik
trzymywać.
07789006268.

