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TRZECIA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU
24.03.2019r.
Jezu, pomóż mi się nawrócić całym sercem

Czytanie I - Wj 3, 1-8a. 13-15
Psalm 103
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Czytanie II - 1 Kor 10, 1-6. 10-12
Ewangelia - Łk 13, 1-9
„W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi
o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli
większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie
zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża
w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem?
Bynajmniej, powiadam wam;
lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał
zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców,
ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata,
odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję.
Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział:
„Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw,
aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc.
A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

23.03

Sobota

24.03. NIEDZIELA
2019

TRZECIA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

18.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne
łaski dla czcicieli św. o. Pio i ich rodzin
18.00 W intencji p. Ani Świdlickiej

TRZECIA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

8.30

Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 14)

10.00 W intencji Leosia
11.30 Śp. James Farragher

Wimbledon

12.45 Za parafian
18.00 Śp. Józefa i Józef Prucnal

25.03

Poniedziałek

Uroczystość
9.30 Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 15)
Zwiastowania Pańskiego 19.00 O pomyślną operację

26.03

Wtorek

Dzień powszedni

9.30 Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 16)
19.00 O Boże miłosierdzie i radość nieba dla
śp. Łucji Szymiec (w 13. rocz. śmierci)

27.03

Środa

Dzień powszedni

9.30 Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 17)
19.00 Śp. Wacław Pierzgalski

28.03

Czwartek

Dzień powszedni

9.30 Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 18)
19.00 Śp. Maria Uchman (w 2. rocz. śmierci)

29.03

Piątek

Dzień powszedni

9.30

Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 19)

17.00 Droga krzyżowa dla dzieci
19.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Nicoli i jej rodziców
19.30 Droga krzyżowa dla dorosłych

30.03

Sobota

31.03. NIEDZIELA
2019

Dzień powszedni

9.30

Śp. Tadeusz Kośmider (Gregorianka 20)

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

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.
29 marca - Bierzmowani; 5 kwietnia - LSO
12 kwietnia - Wspólnota Mężczyzn św. Józefa
19 kwietnia - Wielki Piątek - Domowy Kościół
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 rano i wieczorem.
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.
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.
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 współ-

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.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH. Prosimy o modlitwę za
zmarłego naszego parafianina śp. Władysława Jarosz.
Jego pogrzeb odbył się w poniedziałek 18 marca
w naszym kościele.
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.
OŚWIADCZENIE KSIĘDZA REKTORA.
„Grupa modlitewna „Jezu Ufam Tobie” działa na terenie
dzielnicy Ealing w Londynie. Kieruje nią pani Beata Hadyś, która podaje, że utrzymuje prywatne wizje mistyczne,
które są podstawą spotkań grupy. Obecność tej grupy na
terenie Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej pod wezwaniem
Matki Kościoła na Ealingu jak i w innych miejscach, również w Polsce, budzi wiele kontrowersji i zastrzeżeń”.
Całość oświadczenia księdza Rektora można znaleźć na
tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła.
ADOPCJA DUCHOWA DZIECKA POCZĘTEGO. 25
marca każdego roku - w uroczystość Zwiastowania Pańskiego - cały katolicki świat przeżywa Dzień Świętości
Życia. W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy nie
tylko na swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy.
Nadarza się też dobra okazja, by zatroszczyć się o życie
tych najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze
nienarodzonych, którym grozi śmierć. W intencji dziecka
zagrożonego w łonie matki zabiciem możemy podjąć
Duchową Adopcję. Ruch Duchowej Adopcji w Kościele
katolickim zrodził się tuż po objawieniach Matki Bożej w
Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Maryi do
modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią jej Niepokalane Serce.
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile ciąża - 9
miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej
tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji
czesnemu człowiekowi może się wydawać zupełnie bezużyteczne. dziecka i jego rodziców. Więcej informacji na ulotkach.

Bardzo ważne!!!
Nazwa i adres naszego kościoła:
Saint John the Evangelist
Roman Catholic Polish Church
St Johns Avenue
London SW15 6AL
(to jest fizyczny adres naszego
kościoła, proszę na ten adres nie
wysyłać żadnych listów; Google nie
podaje poprawnie adresu kościoła)
*********************************************

Nazwa i adres naszego
Domu Parafialnego i Plebanii:
St John’s Hall
Ravenna Road
London SW15 6AW
(tylko na ten adres można wysyłać listy)
***********************************************

REKOLEKCJE PRZED
WIELKIM TYGODNIEM
(ze Wspólnotą „Galilea”)
od soboty 6 kwietnia
do środy 10 kwietnia

(zapraszamy codziennie dzieci
na specjalne spotkania)
Rekolekcje poprowadzi
ks. dr Damian Stachowiak CR
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Księży Zmartwychwstańców z Krakowa
*****************************************************

REKOLEKCJE MAJOWE
z ks. Dominikiem Chmielewskim
od poniedziałku 6 maja
do środy 8 maja

Eucharystia
najpotężniejsza moc modlitwy
uzdrowienia
i uwolnienia od złego

