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CZWARTA NIEDZIELA
WIELKANOCNA
12.05.2019r.
Ufam głęboko Jezusowi
i Jemu się powierzam
Czytanie I - Dz 13, 14. 43-52
Psalm 100
My ludem Pana i Jego owcami
Czytanie II - Ap 7, 9. 14b-17

Ewangelia - J 10, 27-30
Jezus powiedział:
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną,
a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie
ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy
od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

11.05

Sobota

CZWARTA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

18.00 Za Parafian

12.05.
2019

NIEDZIELA

CZWARTA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

8.30

NIEDZIELA
DOBREGO
PASTERZA

10.00 O dar radości nieba dla śp. Jana Łukaszuk

Wimbledon

12.45 O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Anety i rodziny

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Justyny z okazji urodzin

11.30 O Boże błogosławieństwo dla dzieci, które rok temu
przystąpiły do I Komunii Świętej

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
13.05

Poniedziałek

Dzień Powszedni

9.30 W intencji Pawła i Zofii
19.00 Śp. Jakub Górecki

14.05

Wtorek

Święto św. Macieja,
apostoła

9.30 Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 1)
19.00 Śp. Barbara Nowacka (w dniu urodzin)

15.05

Środa

Dzień Powszedni

9.30 Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 2)
19.00 Śp. Zofia Albin Schreiber

16.05

Czwartek

Święto św. Andrzeja Bobo- 9.30 Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 3)
li, prezbitera i męczennika
19.00 Śp. Mariusz Murzyn

17.05

Piątek

Dzień Powszedni

9.30 Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 4)
19.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Anny Gwiaździńskiej w 60. rocz. urodzin

18.05

Sobota

Dzień Powszedni

9.30

PIĄTA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

18.00 Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 5)

PIĄTA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

8.30

19.05.
2019

NIEDZIELA

Za duszę śp. Stanisława Bartosza w 12. rocz.
śmierci
11.00 W intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin

Śp. Krystyna i Stanisław Kozłowscy

10.00 Śp. Władysław Jarosz (Gregorianka 6)
11.30 O Boże błogosławieństwo, światło i dary Ducha św.
na czas egzaminów dla Moniki
Wimbledon

12.45 Za Parafian
18.00 O radość życia wiecznego dla śp. Krzysztofa
Kasztelan w 4. rocz. śmierci

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA.
Dzisiaj w IV Niedzielę Wielkanocną modlimy się o powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne dla całego Kościoła. Modlitwą
obejmujemy także tych, którzy odpowiedzieli na głos powołania i ofiarnie pełnią służbę w Kościele. Serdecznie witamy
księdza diakona Karola Baj z naszego seminarium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej z Poznania.
Diakon Karol będzie pełnił posługę diakońską przez całą
niedzielę w Putney i na Wimbledon. Mamy też nadzieję, że
zdradzi trochę tajemnicę swojego powołania. Diakon Karol
przyjmie święcenia kapłańskie 21 maja w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu. Po Mszy diakon Karol będzie zbierał
ofiary na potrzeby naszego seminarium. Papież Franciszek
w specjalnym „Orędziu” pisze: „Powołanie Pana nie jest
ingerencją Boga w naszą wolność; nie jest to „więzienie” ani
nałożony na nas ciężar. Wręcz przeciwnie, jest to inicjatywa
pełna miłości, poprzez którą Bóg wychodzi nam na spotkanie
i zaprasza do wejścia we wspaniały projekt, którego uczestnikami pragnie nas uczynić, ukazując nam perspektywę szerszego morza i niezwykle obfitego połowu”.
ROCZNICA I KOMUNII. Dzisiaj o 11.30 Msza św. dziękczynna dla dzieci i ich rodziców z okazji I rocznicy Komunii św.
Po Mszy spotkanie w sali parafialnej. Prosimy o modlitwę.
NOWI LEKTORZY I MINISTRANCI. Dzisiaj w Niedzielę
Dobrego Pasterza, podczas Mszy św. o godz. 18.00 zostaną
ustanowieni nowi lektorzy i ministranci. Gratulujemy i życzymy radosnej i długiej posługi w naszym kościele.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania od poniedziałku do piątku
o godz. 18.00.
13.05. NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. W poniedziałek 13
maja zapraszamy także na nabożeństwo fatimskie wraz z
procesją z figurką Matki Boskiej Fatimskiej po Mszy św.
wieczornej.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE. Codziennie, przez cały miesiąc
maj, serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe ku
czci Najświętszej Maryi Panny, bezpośrednio po Mszy św.
wieczornej w kaplicy Matki Bożej albo na zewnątrz kościoła.
ZEBRANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ. Kolejne spotkanie
Rady odbędzie się we wtorek 14 maja o godz. 20.00 w sali
parafialnej na górze. Obecność liderów grup obowiązkowa.
ZEBRANIE RADY ADMINISTRACYJNEJ. Kolejne spotkanie Rady odbędzie się w środę 22 maja o godz. 20.00 w sali
parafialnej na górze.
18.05. I KOMUNIA ŚWIĘTA. W najbliższą sobotę 18 maja
w 99. rocznicę urodzin Jana Pawła II dzieci przystąpią do
I Komunii świętej na Mszy św. o 11.00. Gratulujemy i serdecznie prosimy o modlitwę za dzieci i ich rodziny.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna zaprasza do sali
parafialnej na pyszne polskie ciasto i super kawę.
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne
czynne w czwartek i piątek, po mszy św. i nabożeństwie,
rano i wieczorem.

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 kateche-tów 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: 1 czerwca 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.
ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ. Copernicus Polska
Sobotnia Szkoła w New Malden ogłasza zapisy nowych
uczniów na rok szk. 2019/20 w sobotę 18 maja w godz.
10 - 12. Dokładne informacje o szkole i zapisach znajdują
się na stronie www.polskaszkolanewmalden.org.uk
ZAMAWIANIE INTENCJI MSZALNYCH.
Proszę zamawiać intencje mszalne z wyprzedzeniem 3, 4
miesięcznym, gdyż z dnia na dzień albo z tygodnia na
tydzień nie jest to możliwe.
DZIECI W KOŚCIELE. Czyli kolejna, serdeczna prośba do
rodziców aby w sposób mądry i roztropny wychowywali
dzieci do obecności w kościele. Prosimy aby rodzice dzieci, które są bardziej żywe korzystali z miejsc do tego przeznaczonych, aby nie zajmowali miejsc najbliżej ołtarza bo
to jednak rozprasza kapłana i wiernych. Prosimy także aby
małe dzieci same nie chodziły do toalety. Prosimy aby po
wyjściu z toalety dzieci spokojnie (bez krzyku i biegania)
wróciły na swoje miejsce pod opieką rodziców. Prosimy
aby dzieci same nie bawiły się świeczkami w kaplicy Matki
Bożej. Prosimy aby dzieci nie niszczyły żółtych kopertek.
Prosimy aby dzieci nie niszczyły śpiewników. Prosimy aby
dzieci nie roznosiły białych kamyków sprzed bramy kościoła po chodniku i ogrodzie. I na koniec, do wszystkich,
prosimy nie skrobać ławek z farby i lakieru.
PREMIERA FILMU „MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE”.
Pierwsze pokazy w UK odbyły się w sobotę (04.05.2019),
w godzinach wieczornych, w kilkunastu kinach sieci Odeon
na terenie Anglii. Wszelkie informacje dot. miejsca i czasu
projekcji, biletów są dostępne na stronie:
www.kulturazycia.co.uk

