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TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA
15.04.2018r.
Usiądę pośród apostołów

Czytanie I - Dz 3, 13-15. 17-19
Psalm 4
Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie
Czytanie II - 1 J 2, 1-5
Ewangelia - Łk 24, 35-48

„Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu
jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na
moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani
kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu
coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem
jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u
Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «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».

14.04.

Sobota

TRZECIA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

18.00 O miłosierdzie Boże dla śp. Carmen Matysiak
(miesiąc po śmierci)

15.04.
2018

NIEDZIELA

TRZECIA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

8.30

Śp. Izabela Zwolińska (w 20 rocz. śmierci)

10.00 W intencji Domowego Kościoła
11.30 Śp. Waleria i Karol Jarosz
Wimbledon

12.45 Za parafian
18.00 Śp. Mary Godden

16.04.

Poniedziałek

Dzień powszedni

9.30

Dziękczynna za Romana z okazji rocznicy ślubu

19.00 Śp. Mariusz Murzyn

17.04

Wtorek

Dzień powszedni

9.30

W intencji rodziny, wnuków, prawnuków
i Charlotte
19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.04

Środa

Dzień powszedni

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Victorii,
Vyginte, Vale, Stanislovas

19.04

Czwartek

Dzień powszedni

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 Dziękczynna za wszystkie łaski, z prośbą
o błogosławieństwo Boże

20.04

Piątek

Dzień powszedni

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 O życie wieczne dla śp. Danius, Ona, Elżbieta,
Juzefa

21.04

22.04.
2018

Sobota

NIEDZIELA

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

CZWARTA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

18.00 Dziękczynna w 15. rocznicę ślubu Aliny i Wiesława Marć, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i wszelkie łaski dla jubilatów i rodziny

CZWARTA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

8.30

Za parafian

10.00 Dziękczynna za opiekę i łaski, z prośbą o dalsze
dla Elżbiety i Ryszarda
11.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej oraz potrzebne łaski dla Szymona i Alana
z okazji urodzin
Wimbledon

12.45 Śp. Aniela i Stanisław Pieczonka,
Śp. Marianna Pintal
18.00 Śp. Romana Kulik (1 rocz. śmierci)
Śp. Antoni Przybyłowicz (29 rocz. śmierci)

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od ponie- Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych paradziałku do piątku o godz. 18.00.
fian: o uzdrowienie z ciężkiej choroby nowotworowej
dla mamy Alicji; o łaskę zdrowia dla Anny Siudak; o
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Magdaleny;
czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz wie- o zdrowie dla Sabiny Nita i Stanisławy Bednarek.
czorem.
ZAMAWIANIE INTENCJI MSZALNYCH
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie
Proszę zamawiać intencje mszalne z wyprzedzeniem
zaprasza na pyszne polskie ciasto. Chętni do pomocy
3, 4 miesięcznym, gdyż z dnia na dzień albo z tygodnia
przy niedzielnych dyżurach proszeni są o kontakt z p.
na tydzień nie jest to możliwe.
Olgą Wróblewską, tel. 07919842122.
PRZYNALEŻNOŚĆ DO POLSKIEJ PARAFII
CHRZEST. Przygotowanie do chrztu dla rodziców dziec- Każdy ochrzczony, wierzący i praktykujący katolik
ka i dla chrzestnych odbywa się w sobotę w kościele, po należy do jakiejś parafii. Polacy przybywający
Mszy św. wieczornej, około 19.00. Następna katecheza do Anglii tracą oficjalną przynależność do swojej ro5 maja.
dzinnej parafii w Polsce. W Anglii stają się członkami
jakiejś angielskiej parafii albo Lokalnej Polskiej Misji
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w
Katolickiej. Tę przynależność do angielskiej parafii albo
każdy piątek wieczorem, po Mszy św. albo po Drodze
LPMK wypada oficjalnie potwierdzić.
krzyżowej. Prosimy zabrać ze sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2018.
Narzeczonych, którzy planują zawrzeć sakrament
KURS EMAUS. W ten weekend, 14-15 kwietnia, w sali małżeństwa w 2018 r. proszę, aby uważnie przeczyparafialnej odbywa się kurs Emaus organizowany przez tali „Instrukcję dla narzeczonych”, która znajduje się
wspólnotę Galilea. Więcej szczegółów na plakacie w
na stronie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
przedsionku kościoła i pod numerem tel. 07931515342
Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich
(Aneta). Uwaga! Kurs skierowany jest do osób po Kursie
ważnych dokumentów) należy umówić się osobiście
Nowe Życie.
z ks. Proboszczem.
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA. Spotkanie LSO
w niedzielę 22 kwietnia o godz. 16.00 w kościele.
GIFT AID.
WARSZTATY MODLITWY OTWARCIA NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE. 21 - 22 kwietnia. Kościół św.
Andrzeja Boboli. Patrz plakat i ulotki.

Co to jest „Gift Aid”?
„Gift Aid” jest formą dodatkowej pomocy ze strony
Urzędu Podatkowego dla wszystkich organizacji charytatywnych (charity) w Zjednoczonym Królestwie. Jest
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JERZEGO PATRONA ANGLII
to akcja zachęcająca wszystkie osoby płacące podaoraz UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA PATRONA
tek dochodowy, by wypełniły i podpisały Deklarację,
POLSKI. W poniedziałek 23 kwietnia, w uroczystość
która stwierdza, że wszystkie ofiary składane przez
św. Jerzego i św. Wojciecha, serdecznie zapraszamy na sygnatariusza na rzecz organizacji dobroczynnej (w
Mszę św. o godz. 19.00 w intencji ks. Proboszcza z
naszym przypadku Polish Catholic Mission, którą twookazji Jego imienin. Prosimy także o modlitwę w intencji rzą wszystkie Lokalne Polskie Misje Katolickie w Anglii
ks. proboszcza.
i Walii) powinny być traktowane jako ofiary “Gift Aid”.
Na czym polega pomoc otrzymywana z „Gift Aid”?
GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO.
Brytyjski Urząd Podatkowy z wypracowanego przez
Zapraszamy w środę 25 kwietnia 2018 r.
nas podatku dodaje 25 pensów do każdego złożonego
- o godz. 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu
funta.
- o godz. 18.20 różaniec do NMP
Kto może podpisać Deklarację „Gift Aid”?
- o godz. 19.00 Msza św.
Każda osoba, która otrzymuje jakikolwiek dochód
- po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Ojca Pio
(praca, emerytura, procent bankowy
od oszczędności) od którego płaci brytyjski podatek
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszamy do sali parafialnej na dobry film w każdy piątek wie- dochodowy (UK Income Tax) może podpisać taką
deklarację.
czorem po Mszy świętej.

15 kwietnia
II Narodowy Dzień
Czytania Pisma Świętego

Pod hasłem „Weźmijcie Pismo Święte” w niedzielę 15 kwietnia będziemy obchodzić
II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i Prezes Rady
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki.
Przedmiotem lektury jest w tym roku List św. Pawła Apostoła do Rzymian.
Niedziela Biblijna rozpocznie X Tydzień Biblijny (15-22 kwietnia). Będzie mu
towarzyszyło hasło związane z rokiem duszpasterskim: „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań
ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (por. Dz 4,31).
Uroczysta celebracja Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego będzie transmitowana
na żywo w TVP 1 w niedzielę o godz.10.00.

