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WIELKANOC 2019
„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
Z całego serca życzymy Wam wspaniałych, błogosławionych
i radosnych Świąt Wielkanocnych.
Życzymy Wam niezwykłej intuicji serca abyście odkryli
obecność Jezusa Zmartwychwstałego w Waszych
codziennych doświadczeniach życiowych, w sytuacjach prostych
ale także w wydarzeniach trudnych i bolesnych.

Niech Jezus Zmartwychwstały udzieli Wam swojego Ducha abyście
umieli dobrze żyć i pracować - tak - aby Wasze życie było udane.
Niech Wam wszystkim hojnie błogosławi Zmartwychwstały Jezus.
ks. Proboszcz, ks. Leszek, ks. Marcin, kl. Chris

20.04

Sobota

21.04. NIEDZIELA
2019

WIGILIA

20.00 WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC

NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO

7.00

REZUREKCJA - Za Parafian

10.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Renaty i Grzegorza oraz Marzeny i Roberta
z okazji rocznicy ślubu.
11.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Wimbledon

12.45 Za Parafian
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę i pokój ducha
dla Rafała Józefa Góreckiego

22.04

Poniedziałek

PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY

10.00 O radość życia wiecznego dla śp. Leslie Bognar
11.30 O radość nieba i Boże miłosierdzie
dla śp. Pawła Kłak
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

23.04

Wtorek

Wtorek w Oktawie
Wielkanocy

9.30 Za zmarłych przyjaciół i dobroczyńców
19.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne
łaski dla czcicieli św. o. Pio i ich rodzin
19.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Księdza
Proboszcza z okazji imienin

24.04

Środa

Środa w Oktawie
Wielkanocy

9.30 Śp. Monika i Józef Nędza
19.00 Śp. Zuzanna Kott (zmarła ostatnio w Polsce)

25.04

Czwartek

Czwartek w Oktawie
Wielkanocy

9.30

26.04

Piątek

Piątek w Oktawie
Wielkanocy

9.30 W intencji dzieci poczętych
19.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Iwony
z okazji zbliżających się urodzin

27.04

Sobota

Sobota w Oktawie
Wielkanocy

9.30

NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

28.04.
2019

NIEDZIELA

NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO

Wimbledon

O łaskę Bożą dla Antoniego i spokój duszy dla
zmarłych z rodziny Żabów
19.00 O uwolnienie duchowe i potrzebne łaski

Śp. Maria, śp. Cecylia, śp. Stanisława,
śp. Franciszka

18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Kamila z okazji urodzin
8.30

Śp. Maria, śp. Mikołaj

10.00

Za duszę śp. Anny Sabbatowej w 4. rocz. śmierci

11.30

O radość życia wiecznego dla śp. rodziców Henryka i
Teresy Naumczyk oraz dla śp. braci Krzysztofa, Kazimierza i Czesława

12.45

Śp. Barbara i Zygmunt Nowaccy i zmarli z rodzin Nowackich, Żukotyńskich i Chmielowców

18.00

Śp. Karol i Waleria Jarosz

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania od wtorku do piątku
o godz. 18.00.
GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO.
Zapraszamy we wtorek 23 kwietnia 2019 r.
- o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
- o godz. 18.20 różaniec do NMP
- o godz. 19.00 Msza św.
- po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Ojca Pio
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JERZEGO PATRONA ANGLII
oraz UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA PATRONA
POLSKI. We wtorek 23 kwietnia, w uroczystość św.
Jerzego i św. Wojciecha, serdecznie zapraszamy na Mszę
św. o godz. 19.00 w intencji ks. Proboszcza z okazji Jego
imienin. Prosimy także o modlitwę w Jego intencji.
NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
W Wielki Piątek 19 kwietnia rozpoczęliśmy nowennę do
Miłosierdzia Bożego. Tę nowennę kończymy 27 kwietnia,
w sobotę, w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Serdecznie zachęcamy całe rodziny do odmawiania nowenny w
kościele i w domu, w intencjach świata, kościoła i naszej
parafii.
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA. 28 KWIETNIA 2019.
28 kwietnia, w drugą Niedzielę Wielkanocną (Niedzielę
Miłosierdzia), zapraszamy na godzinę 15.00 na Godzinę
Miłosierdzia aby uczcić Boże Miłosierdzie. W „Dzienniczku”
Św. Siostry Faustyny czytamy: "O trzeciej godzinie błagaj
Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i
choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w
Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata całego"./Dz. 1320/
POMOC DUSZPASTERSKA. Serdecznie dziękujemy ks.
Marcinowi Stefanikowi za pomoc duszpasterską w Wielkim
Tygodniu; za godziny spędzone w konfesjonale i mądre
kazania. Klerykowi Chrisowi Czapla, naszemu głównemu
ceremoniarzowi Wielkiego Tygodnia, za dbanie o porządek i piękno sprawowanej liturgii. Siostrze Annie naszej
głównej zakrystiance i pozostałym siostrom za przygotowanie kościoła do świąt, zwłaszcza grobu i ciemnicy.
BIURO PARAFIALNE. W Oktawie Wielkanocy biuro parafialne nieczynne. Wszystkie aktualne wiadomości duszpasterskie można znaleźć w Biuletynie Duszpasterskim, który
jest umieszczony na pierwszej stronie naszej parafialnej
strony internetowej.
FACEBOOK. Ks. Marcin w międzyczasie utworzył stronę
naszej parafii na Facebook-u. Tutaj także możesz znaleźć
nasze aktualne wiadomości parafialne. Adres:
fb.com/parafiaputney. Albo wpisać tylko: ”Parafia Putney”.
OBCHODY KATYŃSKIE. Fundacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii zaprasza na obchody 79 rocznicy Mordu Katyńskiego, które odbędą się 28
kwietnia. Obchody rozpoczną się uroczystą Mszą św. w
kościele pw. św. A. Boboli o godz. 12.00. Uroczystości przy
Pomniku Katyńskim rozpoczną się o godz. 14.00.

KS. DOMINIK CHMIELEWSKI W NASZEJ PARAFII.
Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła na
rekolekcje o Eucharystii, od 6 do 8 maja, głoszone przez
niezwykłego kaznodzieję ks. Dominika Chmielewskiego,
salezjanina, duszpasterza akademickiego, posiadacza
trzeciego stopnia mistrzowskiego “dan” w karate.
Ks. Dominik w życiu swoim przeszedł długą drogę od
bycia mistrzem sztuki walk do mistrza słowa Bożego.
Mówi, że doświadcza spektakularnych znaków Bożej
obecności i mocy. Przekonuje, że Bóg pragnie uzdrawiać
każdego człowieka i czynić cuda w jego życiu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian
i cały Londyn.
MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii:
w intencjach rekolekcji, ktore poprowadzi ks. Dominik
Chmielewski; 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.
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: 4 maja 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.
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.

Czcigodny Księże Proboszczu

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
Z OKAZJI IMIENIN:
GŁĘBOKIEJ RADOŚCI,
MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO
I BŁOGOSŁAWIEŃSTA BOŻEGO
W SŁUŻBIE KAPŁAŃSKIEJ
Pani Prezes
z Radą Administracyjną
i Parafianami

