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UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
02.06.2019r.
Przyjdzie powtórnie...

Czytanie I - Dz 1, 1-11
Psalm 47
Pan wśród radości wstępuje do nieba
Czytanie II - Hbr 9, 24-28; 10, 19-23

Ewangelia - Łk 24, 46-53
„Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Tak jest napisane:
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego
głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom,
począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście,
aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka».

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich
błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale
przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga”.

01.06

Sobota

02.06. NIEDZIELA
2019

UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO

18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Barbary

UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO

8.30

Za parafian

10.00 Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 20)
11.30 Śp. Zbigniew Moszyński oraz za śp. Jego Mamę
11.30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha świętego
i opiekę Matki Bożej dla ks. Karola Baj

Wimbledon

12.45 Śp. Stefania Gwizdek
18.00 Śp. Józefa Zwierkowska z okazji Dnia Matki

03.06

04.06

Poniedziałek

Wtorek

Wspomnienie świętych
męczenników Karola
Lwangi i Towarzyszy

9.30

Dzień Powszedni

9.30

Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 21)

19.00 Śp. Filomena i Leon Hoga
Intencja dziękczynna i z prośbą o dalsze łaski dla
dzieci, wnuków i prawnuka śp. Anny i Kazimierza

19.00 Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 22)
05.06

06.06

Środa

I Czwartek
Miesiąca

Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika

9.30

Dzień Powszedni

9.30

Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 23)

19.00 O moc Jezusa Zmartwychwstałego i opiekę Matki
Bożej dla kapłanów
Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 24)

19.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
07.06

08.06

I Piątek
Miesiąca

Dzień Powszedni

Sobota

Wspomnienie św. Jadwigi
Królowej

9.30

Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 25)

19.00 W intencji Liturgicznej Służby Ołtarza
9.30

Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 26)

16.00 O głęboką wiarę i obfitość darów Ducha Świętego dla przyjmujących sakrament bierzmowania
NIEDZIELA ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO
09.06. NIEDZIELA
2019

NIEDZIELA ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO

18.00 Za skrzywdzonych przez duchownych
8.30

Za parafian

10.00 Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 27)
11.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Beaty i Andrzeja z okazji 20. rocz. ślubu
Wimbledon

12.45 Za skrzywdzonych przez duchownych
18.00 O Bożą opiekę nad dziećmi mieszkającymi w Anglii

BIAŁY TYDZIEŃ. Dzieci pierwszokomunijne, które przystąpiły do I Komunii świętej w naszej parafii i te, które przyjęły
Pana Jezusa w Polsce, zapraszamy na tzw. „białe niedziele” na Mszę świętą o godz. 10:00 - 9 i 16 czerwca.
W Boże Ciało, 23 czerwca, zapraszamy na Mszę świętą
z procesją i festyn rodzinny.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania od poniedziałku
do piątku o godz. 18.00.
NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO. Codziennie, od poniedziałku do soboty, na zakończenie adoracji, odprawiamy Nowennę do Ducha Świętego przed uroczystością
Zesłania Ducha Świętego. W sobotę, 8 czerwca, w Wigilię
Pięćdziesiątnicy, po Mszy św. wieczornej zapraszamy na
modlitewne czuwanie (czyli „Wieczór Uwielbienia i Chwały”), które poprowadzi Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”
PRYMICJE W NASZEJ PARAFII. Dzisiaj, 2 czerwca o
godz. 11.30 ks. Karol Baj, neoprezbiter czyli nowo wyświęcony kapłan naszego Towarzystwa, odprawi Mszę świętą
prymicyjną. Na zakończenie Mszy św. ksiądz neoprezbiter
udzieli specjalnego błogosławieństwa prymicyjnego, z
którym związana jest łaska odpustu zupełnego. Prosimy
o modlitwę w intencji ks. Karola. Ks. Karolowi życzymy by
był wspaniałym i Bożym kapłanem.
6.06. I CZWARTEK MIESIĄCA. Dzień szczególnej modlitwy za kapłanów, a także o powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne.
7.07. I PIĄTEK MIESIĄCA. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. od godz. 18.00. Szczególnie zapraszamy do spowiedzi kandydatów do bierzmowania, ich rodziców i świadków.
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE.
W czerwcu zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa aby przepraszać za grzechy
wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez
duchownych. Rozpoczynamy w najbliższą sobotę, 1 czerwca, po Mszy św. wieczornej.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2019. Kandydaci, przygotowani przez miesiące katechezy i przyjmowanie sakramentów, przyjmą sakrament bierzmowania w sobotę, 8
czerwca o godz. 16.00 z rąk ks. Rektora Stefana Wylężka.
Pamiętajmy o kandydatach i ich rodzinach w codziennej
modlitwie.
OCHRONA NIELETNICH. Papież Franciszek wydał nowe
przepisy, które mają pomóc w walce z pedofilią w Kościele.
Zmiany wejdą w życie 1 czerwca. W dokumencie znalazł

MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii: za
dzieci przystępujące 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.
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 lipca 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.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA. Wszystkich Parafian,
także tych, którzy regularnie uczęszczają na Mszę św. do
Wimbledon, zapraszamy do naszego kościoła w Putney na
Uroczystość Bożego Ciała w niedzielę 23 czerwca o godz.
11.30. Uroczystej Mszy św. i uroczystej procesji będzie
przewodniczył prowincjał księży chrystusowców ks. Krzysztof Olejnik. Ze względu na wspólne świętowanie 23 czerwca nie będzie Mszy św. w Wimbledonie o godz. 12.45.
W najbliższym czasie podamy więcej informacji.
FESTYN PARAFIALNY. Jak co roku bezpośrednio po
procesji Bożego Ciała zapraszamy na Festyn Parafialny. Wszystkie chętne osoby do pomocy w trakcie Festynu
Parafialnego zapraszamy do kontaktu z p. Elą
(07958617937), natomiast wszystkie osoby, które zechciałyby upiec ciasto i dostarczyć je do ogrodu kościelnego w
dniu festynu zapraszamy do kontaktu z p. Olgą
(07919842122).
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna zaprasza do sali
parafialnej na pyszne polskie ciasto i super kawę.
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne
czynne w poniedziałek i wtorek, po mszy św. i nabożeństwie, rano i wieczorem.
ZAMAWIANIE INTENCJI MSZALNYCH.
Proszę zamawiać intencje mszalne z wyprzedzeniem 3, 4
się m.in. zapis, że "ochrona nieletnich to część orędzia ewangelicz- miesięcznym, gdyż z dnia na dzień albo z tygodnia na tydzień nie jest to możliwe.
nego, które Kościół musi szerzyć na świecie".
Także POLSCY BISKUPI , 22 maja, skierowali do wiernych speKOŃCZYMY MALOWANIE KOŚCIOŁA. Do tej pory zostacjalny list: „Wrażliwość i odpowiedzialność”. Przyznają w liście, że ła wymalowana kaplica Matki Bożej i dwie boczne nawy. W
”jako pasterze Kościoła nie uczynili wszystkiego, aby zapobiec
najbliższym tygodniu zostanie dokończona ściana przy
krzywdom”. Odnosząc się do filmu: „Tylko nie mów nikomu”, biskuchrzcielnicy. I na tym w tym roku poprzestaniemy.
pi przyznają, że film zawiera „wstrząsające relacje dorosłych dziś
Przepraszamy za pewne utrudnienia i więcej kurzu.
osób, wykorzystywanych w dzieciństwie przez duchownych”.

