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SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
6.05.2018r.

Wysłuchaj mnie Ojcze, Tatusiu!

Czytanie I - Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48
Psalm 98
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Czytanie II - 1 J 4, 7-10

Ewangelia - J 15, 9-17
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli
będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja
zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i
owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go
poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».
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18.00 Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 5)
8.30

O dobrych współmałżonków dla członków Róży

10.00 O zdrowie i potrzebne łaski dla rodzin Polaszków
i Żabów
11.30 W intencji Koła Żywego Różańca
Wimbledon

12.45 Śp. Jadwiga Kosińska (w 1 rocz. śmierci)
18.00 Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 6)

7.05.

Poniedziałek

Dzień powszedni

9.30

Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 7)

19.00 Śp. Piotr Pszczółka, Adam Pszczółka,
śp. Henryk i Stanisława Lipińscy

8.05

9.05

Wtorek

Środa

Uroczystość św. Stanisława,
biskupa i męczennika,
Głównego Patrona Polski

9.30

Dzień powszedni

9.30

Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 8)

19.00 Śp. Stanisława i Sylwester Leszczyńscy
Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 9)

19.00 Śp. Piotr Drzymała (w 26 rocz. śmierci)

10.05

Czwartek

Dzień powszedni

9.30

Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 10)

19.00 Śp. Józefa, Stanisław i Zofia Rybus
oraz wszyscy zmarli z rodziny

11.05

Piątek

Dzień powszedni

9.30

O zdrowie i szczęśliwą operację dla Janiny

19.00 Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 11)

12.05

Sobota

9.30
UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO
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Śp. Maria Karwit ( 13 rocz. śmierci)
Śp. Andrzej Bułatewicz (1 rocz. śmierci)

18.00 Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 12)
8.30

W intencji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego
ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

10.00 Śp. Barbara Nowacka (z ok. dnia urodzin)
11.30 W intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin
12.45 Śp. Jakub Górecki
18.00 Śp. Wanda Kłak (Gregorianka 13)

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od
poniedziałku do piątku o godz. 18.00.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE. Nabożeństwa majowe ku
czci Najświętszej Maryi Panny odprawiamy codziennie
bezpośrednio po Mszy św. wieczornej w kaplicy Matki
Bożej albo na zewnątrz kościoła.
Serdecznie zapraszamy.
13.05. I KOMUNIA ŚWIĘTA. Informujemy, że w
niedzielę 13 maja, w Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego dzieci przystąpią do I Komunii świętej na
Mszy św. o 11.30. Serdecznie prosimy o modlitwę za
dzieci i ich rodziny.

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.
CHRZEST. Przygotowanie do chrztu dla rodziców
dziecka i dla chrzestnych odbywa się w sobotę
w kościele, po Mszy św. wieczornej, około 19.00.
Następna katecheza 5 maja oraz 9 czerwca.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w
każdy piątek wieczorem po Mszy św. Prosimy zabrać
ze sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.

13.05. NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. W niedzielę 13
maja zapraszamy także na nabożeństwo fatimskie wraz
z procesją z figurką Matki Boskiej Fatimskiej po Mszy
św. wieczornej (około 19.00).

KURS ANIMACJI CHARYZMATYCZNEJ(KAMCH).
W roku poświęconym Duchowi Świętemu wspólnota
Galilea zaprasza na wyjątkowy kurs dla osób
pragnących na nowo odkryć Jego działanie w czasie
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne modlitwy wspólnotowej. Celem tego kursu jest, aby w
czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz
sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić
wieczorem.
spotkania charyzmatyczne. Na kursie odnajdą się
szczególnie osoby należące do wspólnot, gdyż w jego
ZEBRANIE RADY ADMINISTRACYJNEJ. Odbędzie
trakcie uczymy się zasad uczestniczenia oraz
się w najbliższy czwartek 10.05. o godz. 20.30.
prowadzenia spotkań wspólnotowych/modlitewnych.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które uczestniczyły
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie
już w kursie Nowe Życie. Informacje i zapisy na
zaprasza na pyszne polskie ciasto. Chętni do pomocy
plakacie i pod nr tel: 07931515342.
przy niedzielnych dyżurach proszeni są o kontakt z p.
Olgą Wróblewską, tel. 07919842122.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
SCHOLA MŁODZIEŻOWA. W naszym kościele mamy wyjściu z kościoła.
w tej chwili Scholę dziecięcą, która najczęściej angażuje
się w liturgię Mszy św. o godz. 10.00 (za którą
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2018.
odpowiada p. Ewa Kasprzak) a także Zespół dla
Narzeczonych, którzy planują zawrzeć sakrament
dorosłych, który gra i śpiewa na Mszy św. o godz. 18.00 małżeństwa w 2018 r. proszę, aby uważnie przeczy(za który odpowiada p. Małgorzata Pacholczyk). Brakuje tali „Instrukcję dla narzeczonych”, która znajduje się
w naszym kościele Scholi Młodzieżowej. O tym
na stronie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
niektórzy parafianie rozmawiali na kolędzie i zachęcali
Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich
do tego, żeby taka Schola powstała. Zapraszamy więc
ważnych dokumentów) należy umówić się osobiście
młodzież powyżej 10 roku życia, chętną do śpiewania i z ks. Proboszczem.
grania na różnych instrumentach muzycznych.
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie
Prosimy o bezpośredni kontakt z p. Izabelą
zapraszamy do sali parafialnej na dobry film w każdy
Cieślik, telefon: 07789006268.
piątek po Mszy świętej wieczornej. Film na piątek
11/05 to „Southpaw”. Serdecznie zapraszamy!
ZAPISY DO POLSKIEJ SZKOŁY W NEW MALDEN
Copernicus Sobotnia Szkoła w New Malden z siedzibą
w Richard Challoner School ogłasza zapisy nowych
uczniów na rok szkolny 2018/19 w soboty 12 i 19 maja
w godz. 10-12. Dokładne informacje o szkole i zapisach
znajdują się na stronie: www.polskaszkolanewmalden.org

PODZIĘKOWANIA. Serdecznie dziękujemy za
wszystkie ofiary składane na tacę w kościele, w biurze
parafialnym; na potrzeby księży, naszej parafii czy
Towarzystwa Chrystusowego. Serdecznie dziękujemy
tym, którzy ostatnio podpisali deklarację GIFT AID.

ŚWIĘTO RODZINY 2018.
W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 20 maja, organizujemy wyjazd autokarem
na Święto Rodziny do Laxton Hall.
Zapisy w zakrystii lub u p. Eli Kozłowskiej (07958617937) do 13 maja.
Cena £15/os (płatne przy zapisie).

