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PIATA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU
7.03.2019r.
Przylgnę do Jezusa ze swoimi słabościami

Czytanie I - Iz 43, 16-21
Psalm 126
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Czytanie II - Flp 3, 8-14
Ewangelia - J 8, 1-11
„Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni.
Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę,
którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku,
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na
cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?»
Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi.
A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich:
«Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem».
I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych,
aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są?
Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus:
«I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».

6.04

Sobota

PIĄTA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

18.00 Śp. Józef Moskal

7.04.
2019

NIEDZIELA

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

8.04

Poniedziałek

Dzień powszedni

9.30 Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 29)
19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

9.04

Wtorek

Dzień powszedni

9.30

Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 30)

19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 Śp. Aleksander Raczkowski (w 27. rocz. śmierci)
10.04

Środa

Dzień powszedni

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 Śp. Jerzy Kopański

11.04

Czwartek

Dzień powszedni

9.30

12.04

Piątek

Dzień powszedni

9.30

Za trzy siostry - intencja dziękczynna z prośbą o
dalsze łaski
19.00 Śp. Janina Mytko (w 5 rocz. śmierci)
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mateusza,
Krzysztofa i Janiny z okazji urodzin

17.00 Droga krzyżowa dla dzieci
19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.30 Droga krzyżowa dla dorosłych
13.04

Sobota

14.04. NIEDZIELA
2019

Dzień powszedni

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

NIEDZIELA PALMOWA

18.00 Śp. Jakub Górecki

NIEDZIELA PALMOWA

8.30

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Grzegorza Raczkowskiego w 50. rocz. urodzin.

10.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Antoniny
11.30 Śp. Piotr Pszczółka, Adam Pszczółka,
śp. Henryk i Stanisława Lipińscy
Wimbledon

12.45 W intencji małżeństw Domowego Kościoła, aby za
przykładem Chrystusa uwrażliwiały się na potrzeby innych a w służbie bliźnim odnalazły źródło
prawdziwej miłości.
18.00 Śp. Jerzy ( w 26. rocz. śmierci)

MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii:
W INTENCJACH NASZYCH REKOLEKCJI, O DOBRE
PRZEŻYCIE WIELKIEGO TYGODNIA I ŚWIĄT, za dzieci
przygotowujące się do I komunii św., za młodzież przygoREKOLEKCJE DLA DZIECI I DOROSŁYCH.
towującą się do sakramentu bierzmowania, za ich rodziZapraszamy na rekolekcje ze Wspólnotą „Galilea” od sobo- ców; za nauczycieli i katechetów z Polskiej Szkoły.
ty 6 kwietnia do środy 10 kwietnia. Zapraszamy codziennie dzieci na specjalne spotkania, które poprowadzi ks. MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
dr Damian Stachowiak CR , Rektor Wyższego Seminarium Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian,
Duchownego Księży Zmartwychwstańców.
zwłaszcza ciężko chorych i cierpiących; za Beatę Kuleszę
NIEDZIELA PALMOWA. Za tydzień, w niedzielę 14 kwiet-

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

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania od poniedziałku do
piątku o godz. 18.00.

PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
wyjściu z kościoła.

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

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.

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

DROGA KRZYŻOWA.
12 kwietnia - Wspólnota Mężczyzn św. Józefa
19 kwietnia - Wielki Piątek - Domowy Kościół
7.04. PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA. Po Mszy o
11.30 zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca.
Zapraszamy nowe chętne osoby na wspólną modlitwę.
ZBIÓRKA LSO. Dzisiaj, podobnie jak w każdą pierwszą
niedzielę miesiąca zbiórka LSO o godz. 1600.

KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna zaprasza do sali
parafialnej na pyszne polskie ciasto i super kawę. Ostatni
raz przed świętami. Po świętach kawiarenka będzie
otwarta 28 kwietnia. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie
się osób, które mogłyby się podjąć prowadzenia kawiarenki. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z p. Magdą
(07713726859).

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 przyCHRZEST. Chrzest załatwiamy w biurze parafialnym w
najmniej 6 miesięcy przed ustaloną datą ślubu. Na spisaczasie godzin otwarcia biura (nie telefonicznie). Proszę
nie protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich ważnych
przynieść ze sobą dokładnie wypełniony formularz zgłoszedokumentów) należy umówić się osobiście z ks. Proboszniowy i kopię aktu urodzenia dziecka. Formularze są na
czem. Proszę nie przychodzić na ostatnią chwilę. W razie
szafie przy wyjściu z kościoła. Przygotowanie do chrztu dla
wątpliwości i pytań związanych z zawarciem sakramentu
rodziców dziecka i dla chrzestnych odbywa się w sobotę
małżeństwa można kontaktować się godzinach od 9.00
w kościele, po Mszy św. wieczornej, około 19.00.
do 17.30 od poniedziałku do piątku, bezpośrednio z biuNastępna katecheza: 6 kwietnia 2019 r.
rem małżeńskim PMK: 020 7226 3439 w godzinach od
9.00 do 17.30 od poniedziałku do piątku,
METRYKA CHRZTU. Zaświadczenie o chrzcie można
mejl: marriage@pcmew.org.
zawsze otrzymać w biurze parafialnym w godzinach
urzędowania biura. Można także zamawiać zaświadczenie
OBCHODY KATYŃSKIE. Fundacja Stowarzyszenia
mejlem, podając dokładnie imię i nazwisko dziecka/
Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii zaprasza na
dorosłego oraz datę chrztu. Odbiór w zakrystii w dowolnym
obchody 79 rocznicy Mordu Katyńskiego, które odbędą
czasie po Mszy św. Po każde inne zaświadczenie należy
się 28 kwietnia. Obchody rozpoczną się uroczystą Mszą św.
przyjść osobiście do Biura parafialnego, zwłaszcza po
w kościele pw. św. A. Boboli o godz. 12.00. Uroczystości przy
specjalne zaświadczenie, żeby być ojcem/matką chrzestną. Pomniku Katyńskim rozpoczną się o godz. 14.00.
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne
czynne w poniedziałek i wtorek, rano i wieczorem, po naukach rekolekcyjnych. Rano około 10.30 i wieczorem około
20.30.

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

