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WIELKANOC 2018
„Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze
było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła
kamień odsunięty od grobu. (…) Nadszedł potem także Szymon
Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące
płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem
z płót-nami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie
rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z
martwych”. (J 20, 1 - 9)

Moi drodzy Parafianie i Goście
Po odejściu Jezusa z tej ziemi źródłem wiary w Jego Zmartwychwstanie
będzie jedynie świadectwo Jego pierwszych uczniów, którzy Go widzieli na
własne oczy. Jan Apostoł, który uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa zanim
Go zobaczył, staje się szczególnym wzorem wiary dla nas, ponieważ
mimo tego, że nie widzieliśmy Zmartwychwstałego - wierzymy.
Moi Drodzy Parafianie i Goście, życzymy Wam abyście dzięki niezwykłej
intuicji serca odkryli obecność Jezusa Zmartwychwstałego w Waszych
codziennych doświadczeniach życiowych, w sytuacjach prostych ale także
w wydarzeniach trudnych i bolesnych.
Niech Wam wszystkim hojnie błogosławi
Zmartwychwstały Jezus.

31.03.

Sobota

WIELKA SOBOTA

20.00 WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC

1.04.
2018

NIEDZIELA

NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO

7.00

REZUREKCJA - Za parafian

10.00 Dziękczynno - błagalna z okazji urodzin
11.30 W intencji Koła Różańcowego

Wimbledon

12.45 O pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie
18.00 Śp. Stanisława (w 6 rocz. śmierci)
i śp. Józef Dziadkiewicz (w 7 rocz. śmierci)

2.04.
2018

Poniedziałek

PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY

10.00 O potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, dary
Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej
dla Haliny Żydło
11.30 Za śp. Redżego Bajat ( 2 rocznica śmierci)
18.00 Śp. Melania i Tadeusz Łuczeńczyk

3.04

Wtorek

Wtorek w Oktawie
Wielkanocy

9.30

4.04

Środa

Środa w Oktawie
Wielkanocy

9.30

5.04

I Czwartek

Czwartek w Oktawie
Wielkanocy

9.30 Śp. Dobrodziejki
19.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

6.04

I Piątek

Piątek w Oktawie
Wielkanocy

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

7.04

I Sobota
miesiąca

Sobota w Oktawie
Wielkanocy

9.30

NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

8.04.
2018

NIEDZIELA

NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bozej
dla Haliny Żydło z okazji urodzin
19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
Śp. Wanda Speidel - O Boże Miłosierdzie w dniu
złożenia prochów
19.00 Śp. Jadwiga Florczak (w 1 rocz. śmierci)

Śp. Maria i Mikołaj

17.00 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
18.00 Śp. Piotr Pszczółka, Adam Pszczółka,
śp. Henryk i Stanisława Lipińscy
8.30

Śp. Henryk i Teresa Naumczyk

10.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patryka,
Laury i Natalii

11.30 Za parafian
Wimbledon

12.45 Śp. Barbara, Zygmunt Nowaccy oraz zmarli z
rodziny Nowackich, Zlikotyńskich i Chmielowców
18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od
poniedziałku do piątku o godz. 18.00.
NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
30.03 – 7.04 po Mszy św. wieczornej.
BIURO PARAFIALNE. W Oktawie Wielkanocnej
biuro parafialne nieczynne (do 8 kwietnia włącznie).

MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian: o uzdrowienie z ciężkiej choroby nowotworowej
dla mamy Alicji; o łaskę zdrowia dla Anny Siudak; o
uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Magdaleny;
o zdrowie dla Sabiny Nita i Stanisławy Bednarek

ADOPCJA DUCHOWA DZIECKA POCZĘTEGO.
Co roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego cały
katolicki świat przeżywa Dzień Świętości Życia. W tym
KAWIARENKA. W Wielkanoc, 1 Kwietnia 2018
roku uroczystość tę będziemy obchodzić w poniedziakawiarenka nieczynna. Zapraszamy 8 kwietnia
łek 9 kwietnia. W tym dniu w sposób szczególny
spoglądamy nie tylko na swoje życie, które jest wielkim
w Niedzielę Miłosierdzia.
darem Stwórcy. Nadarza się też dobra okazja, by zaCHRZEST. Przygotowanie do chrztu dla rodziców
troszczyć się o życie tych najbardziej bezbronnych,
dziecka i dla chrzestnych odbywa się w sobotę w
poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi
kościele, po Mszy św. wieczornej, około 19.00.
śmierć. W intencji dziecka zagrożonego w łonie matki
Następne katechezy 7 kwietnia i 5 maja.
zabiciem możemy podjąć Duchową Adopcję.
Ruch Duchowej Adopcji w Kościele katolickim zrodził
KURS EMAUS. W dniach 14-15 kwietnia w sali para- się tuż po objawieniach Matki Bożej w Fatimie, stając
fialnej wspólnota Galilea organizuje kurs Emaus. Ce- się odpowiedzią na wezwanie Maryi do modlitwy rólem tego kursu jest spotkać się z Jezusem w Słowie
żańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które
Bożym i w Nim się zakochać. Więcej szczegółów na
najbardziej ranią jej Niepokalane Serce. W roku 1987
plakacie w przedsionku kościoła i pod numerem tel.
RDA został przeniesiony do Polski.
07931515342 (Aneta). Uwaga! Kurs skierowany jest
Czym jest Duchowa Adopcja?
do osób po Kursie Nowe Życie.
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka
zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA. 8 KWIETNIA 2018.
ciąża - 9 miesięcy i polega na codziennym odmawia8 kwietnia, w drugą Niedzielę Wielkanocną (Niedzielę niu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modliMiłosierdzia), zapraszamy na godzinę 15.00 na
twy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decyduGodzinę Miłosierdzia aby uczcić Boże Miłosierdzie i
jąca się na adopcję duchową nie wie, kim jest "jej"
zakończyć Nowennę. W „Dzienniczku” Św. Siostry
dziecko, jego imię zna tylko Bóg. Wszyscy, którzy
Faustyny czytamy: "O trzeciej godzinie błagaj Mojego pragną złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji,
Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i choć mogą zrobić to w kościele podczas specjalnej Mszy
przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w
św., ale również prywatnie. W naszym kościele
Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka
odbędzie się to 8 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia
godzina dla świata całego"./Dz. 1320/
o godz. 11.30. W jakichkolwiek jednak okolicznościach
i miejscach odbywa się przyrzeczenie konieczne jest
KIERMASZ WIELKANOCNY.
wypełnianie odpowiednich postanowień. Do modlitw
Na ręce p. prezes Elżbiety Kozłowskiej składamy
można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowieserdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczy- nia, np. częsta spowiedź i Komunia św., czytanie Pinili się do zorganizowania Kiermaszu Wielkanocnego, sma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogadziękujemy za pracę, trud i poświęcenie. Dziękujemy mi, pomoc potrzebującym.
za warsztaty malowania pisanek i tworzenia niezwyKto może podjąć Duchową Adopcję?
kłych sianoplotów. Gratulujemy dzieciom nagród.
Duchową Adopcję może podjąć każdy - nawet osoby
żyjące w związkach niesakramentalnych czy rozwieWARSZTATY PLASTYCZNO-MUZYCZNE.
dzeni. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziZapraszamy dzieci w wieku 6 -12 lat na salę parafialną ców. Duchową Adopcję można podejmować wielokrotw dniach 4 - 6 oraz 9 -13 kwietnia. Szczegółowe
nie, pod warunkiem wypełniania poprzednich zobowiąinformacje pod numerem telefonu : Dominika Górka
zań. Nie można adoptować więcej niż jedno dziecko,
07482247421, Izabela Cieślik 07789006268.
bo Duchowa Adopcja dotyczy tylko jednej istoty ludzkiej, której imię zna jedynie Bóg. Dzieło Duchowej
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraAdopcji przerywa długa przerwa w modlitwie - miesiąc,
szamy do sali parafialnej na dobry film w każdy piątek dwa. Wówczas należy ponowić przyrzeczenie i starać
po Mszy świętej wieczornej: 6/04/2018 - „Brothers”.
się go dotrzymywać.

BARDZO WAŻNE INFORMACJE
ZAMAWIANIE INTENCJI MSZALNYCH
Proszę zamawiać intencje mszalne z wyprzedzeniem 3, 4 miesięcznym,
gdyż z tygodnia na tydzień nie jest to możliwe
PRZYNALEŻNOŚĆ DO POLSKIEJ PARAFII
Każdy ochrzczony, wierzący i praktykujący katolik należy do jakiejś parafii. Polacy przybywający
do Anglii tracą oficjalną przynależność do swojej rodzinnej parafii w Polsce. W Anglii stają się
członkami jakiejś angielskiej parafii albo Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej. Tę przynależność do
angielskiej parafii albo LPMK wypada oficjalnie potwierdzić.
Na przyjęcie sakramentów w innej parafii należy mieć zgodę swojego proboszcza. Dotyczy to
zwłaszcza narzeczonych, którzy bez porozumienia z miejscowym proboszczem postanawiają
wszystkie formalności załatwiać u jakiegoś proboszcza w Polsce. Przypominam więc, że żaden
proboszcz w Polsce nie powinien spisywać dokumentów ślubnych, tym bardziej błogosławić
nowożeńców, bez zgody proboszcza narzeczonych.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2018.
Narzeczonych, którzy planują zawrzeć sakrament małżeństwa w 2018 r. proszę, aby uważnie
przeczytali „Instrukcję dla narzeczonych”, która znajduje się na stronie Polskiej Misji Katolickiej
w Anglii i Walii. Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich ważnych dokumentów)
należy umówić się osobiście z ks. Proboszczem.
GIFT AID
Co to jest „Gift Aid”?
„Gift Aid” jest formą dodatkowej pomocy ze strony Urzędu Podatkowego dla wszystkich
organizacji charytatywnych (charity) w Zjednoczonym Królestwie. Jest to akcja zachęcająca
wszystkie osoby płacące podatek dochodowy, by wypełniły i podpisały Deklarację, która
stwierdza, że wszystkie ofiary składane przez sygnatariusza na rzecz organizacji dobroczynnej
(w naszym przypadku Polish Catholic Mission, którą tworzą wszystkie Lokalne Polskie Misje
Katolickie w Anglii i Walii) powinny być traktowane jako ofiary “Gift Aid”.
Na czym polega pomoc otrzymywana z „Gift Aid”?
Brytyjski Urząd Podatkowy z wypracowanego przez nas podatku
dodaje 25 pensów do każdego złożonego funta.
Kto może podpisać Deklarację „Gift Aid”?
Każda osoba, która otrzymuje jakikolwiek dochód (praca, emerytura, procent bankowy
od oszczędności) od którego płaci brytyjski podatek dochodowy (UK Income Tax) może
podpisać taką deklarację.
PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękujemy za życzenia świąteczne składane osobiście czy też przesłane pocztą (zwykłą lub
elektroniczną), za modlitwy i kwiaty w Wielki Czwartek, za wszystkie świąteczne prezenty oraz za
jakiekolwiek gesty życzliwości i serdeczności, wyrażane także w konfesjonale. Wielkie Bóg zapłać!!!
Wielkie i gorące dzięki za wszystkie ofiary składane na kolędzie, w zakrystii czy w biurze
parafialnym, na potrzeby księży, naszej parafii czy Towarzystwa Chrystusowego.
Serdecznie dziękuję tym, którzy już przystąpili do GIFT AID.

