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28 NIEDZIELA ZWYKŁA - 15.10.2017r.
Trzeba przyjąć
zaproszenie
Czytanie I - Izajasz 25, 6 - 10

Ps 23 - Po wieczne

czasy zamieszkam u Pana
Czytanie II - Filipian 4, 12 - 14

Ewangelia - Mt 22, 1 - 14
„A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: "Królestwo niebieskie podobne jest do króla,
który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali
na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: "Powiedzcie
zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest
gotowe. Przyjdźcie na ucztę!" Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego
kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się
gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł
swoim sługom: "Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na
rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie". Słudzy ci wyszli na drogi
i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami.
Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój
weselny. Rzekł do niego: "Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?" Lecz on
oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: "Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w
ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych".
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18.00

Śp. Henryka Ewa Piotrowska
Śp. Aleksander Piotrowski oraz wszyscy
bliscy zmarli z tej rodziny, o wieczne szczęście
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8.30
10.00
11.30

Wimbledon

12.45
18.00

Śp. Lesław Puzio ( w 20 rocz. śmierci)
Śp. Teresa Kusio
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Leszka Gromadzkiego z okazji
urodzin
Za Parafian
Dziękczynna za opiekę Bożą, z prośbą o
dalsze błogosławieństwa dla Hanny,
Dominika i Juliana

16.10

Poniedziałek

Wspomnienie św. Jadwigi
Śląskiej

9.30
19.00

Nie ma Mszy
Nie ma Mszy

17.10

Wtorek

Wspomnienie św. Ignacego
Antiocheńskiego, biskupa i
męczennika

9.30
19.00

Nie ma Mszy
Nie ma Mszy

18.10

Środa

Święto Łukasza,
Ewangelisty

9.30
19.00

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Tarasa
Śp. Urszula Kuszyńska; śp. Wojciech Kuszyński (3 rocz. śm.); śp. Maciej Kuszyński
(intencja od dzieci)

19.10

Czwartek

Dzień powszedni

9.30
19.00

O wypełnienie woli Bożej w życiu Anny
O łaskę zdrowia dla Aldony Sołtys

20.10

Piątek

Wspomnienie św. Jana
Kantego, prezbitera

9.30

Śp. Edward Hering i śp. Arkadiusz Hering
(11 rocz. śm.)
W intencji Polonii zagranicznej

19.00
21.10

Sobota

22.10. NIEDZIELA
2017

Wspomnienie bł. Jakuba 9.30
Strzemię, biskupa
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29 NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30

św. Jana Pawła II

10.00

Wimbledon

11.30
12.45
18.00

Dziękczynna w 17 rocznicę ślubu dla Lilii
i Roberta, z prośbą o Boże błogosławieństwo
Śp. Władysław Rejman
O zdrowie, Boże błogosławieństwo
i wszelkie łaski dla mamy Genowefy Kural
z okazji 95 rocz. urodzin
Śp. Irena Brzezińska
Śp. Mieczysław Brzeziński
O spokój duszy śp. Haliny Stopczyńskiej
Dziękczynna z okazji 1 rocz. ślubu
Anety i Piotra
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Janiny z okazji urodzin

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od
poniedziałku do piątku godz. 18.00 - 18.45.
LITURGIA GODZIN. BREWIARZ (łac.), codzienna
liturgiczna modlitwa Ludu Bożego, uświęcająca czas
przez sprawowanie jej w określonych porach dnia i
nocy. Jako modlitwa całego Kościoła sprawowana jest
nie tylko przez kapłanów i osoby konsekrowane, ale
również przez innych jego członków. Swój charakter
objawia najpełniej, gdy jest celebrowana we wspólnocie - parafialnej, zakonnej, rodzinnej, apostolskiej itp.
Serdecznie więc zapraszamy w każdy piątek rano o
godz. 8.45 (JUTRZNIA) oraz wieczorem o godz. 18.30
(NIESZPORY).
RÓŻANIEC W PAŹDZIERNIKU. Tradycyjnie jak co
roku zapraszamy codziennie, od poniedziałku do piątku, na wspólny różaniec w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 18.20. Bezpośrednio po
różańcu Msza święta o godz. 19.00. W sobotę i niedzielę różaniec po Mszy świetej o godz. 18.00.
Równocześnie, wychodząc naprzeciw prośbie
wielu parafian, serdecznie zapraszamy na różaniec
codziennie od poniedziałku do soboty po Mszy św.
porannej o godz. 9.30. Wszystkich członków Koła
Żywego Różańca zapraszamy na spotkanie zapoznawczo-organizacyjne 22 października do kawiarenki
parafialnej, po Mszy św. o 11.30. Zapraszamy również
nowe osoby, które chciałby dołączyć do KŻR.
GRUPA BIBLIJNA. Osoby, które pragną modlić się
Słowem Bożym zapraszamy na spotkanie grupy Biblijnej, które odbędzie się 14 października po Mszy św.
wieczornej w Sali parafialnej.
KATECHEZA CHRZCIELNA - Następne katechezy
14 października i 4 listopada. Ci wszyscy, którzy planują chrzest muszą dostosować się do tych terminów.
(Chrzest załatwiamy tylko w Biurze parafialnym. Formularze na szafie przy wyjściu z kościoła).
GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO.
Zapraszamy w poniedziałek 23 października 2017
- o godz. 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu
- o godz. 18.20 różaniec do NMP
- o godz. 19.00 Msza św.
- po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Ojca Pio
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie
zaprasza na pyszne polskie ciasto. Chętni do pomocy
przy niedzielnych dyżurach proszeni są o kontakt z p. Olgą
Wróblewską, tel. 07919842122.

SPOTKANIE MINISTRANTÓW. Spotkanie ks. Leszka
Rygiewicza z ministrantami, z Dziewczęcą Służbą
Maryi oraz ich Rodzicami w niedzielę 22 października
o godz. 16.30 w Sali parafialnej.
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian zwłaszcza za panią Stasię Pawlik i pana Mariana
Wandela.
Ewangelia 2018. Droga, Prawda i Życie. Książka jest
podstawową pomocą dla każdego, kto chce uczynić
słowo Boże stałym, codziennym towarzyszem swojego
życia oraz chce je rozważać według klucza roku liturgicznego. Książka zawiera pełny tekst Ewangelii na
każdy dzień 2018 roku oraz odnośniki do czytań biblijnych na dany dzień. Do nabycia w zakrystii - £4.00.
BIURO PARAFIALNE . W tym tygodniu czynne tylko
w środę i czwartek po Mszy św. rano i wieczorem.
W poniedziałek i wtorek księża wyjeżdżają na dzień
skupienia księży chrystusowców w Derby. Godziny
otwarcia Biura proszę koniecznie sprawdzać w aktualnym Biuletynie. Proszę nie przychodzić w „ciemno” do
Biura.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
wyjściu z kościoła.
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszamy do Sali parafialnej na dobry film w każdy piątek
po Mszy świętej wieczornej.
REMONT DACHU. Rozpoczęliśmy prace na dachu
nad kaplicą Matki Bożej a właściwie na styku kościoła,
kaplicy i zakrystii. To skomplikowany odcinek dachu.
To miejsce wymagające mistrzowskiej ręki. Ufamy, że
firma, którą wybraliśmy posiada świetnych fachowców i
prace zostaną dobrze wykonane. Prace wykonane w
ostatnich latach nie były wystarczające albo zostały
źle wykonane bo woda szybko zaczęła przeciekać do
kościoła. Serdecznie proszę o modlitwę by była dobra
pogoda, by prace przebiegały sprawnie i zostały solidnie wykonane. Równocześnie proszę o wsparcie finansowe bo całość będzie kosztować ponad £20 tys.
Dziękuję tym, którzy już złożyli ofiarę na ten cel.
OFIARY NA TACĘ: 8.10.2017:
Putney - £998.52; Wimbledon - £88,90;
Gift Aid - £565.50; Serdeczne Bóg zapłać za ofiary!!!
Na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - £429.55

Galilea zaprasza na Domowe Spotkania Modlitewne:
ROEHAMPTON, SW15 4DD, Wtorek - 20:15, Magda, tel. 0780 181 9821
KINGSTON, KT2 6HY, Wtorek - 20:15, Wiktor, tel. 0758 407 4296
SUTTON, SM3 9NL, Piątek - 20:15, Gosia, tel. 0755 199 0390
Więcej informacji na www.uk.galilea.pl
KONFERENCJA WZROST
Owoce Ducha świętego w codzienności
City of London School for Girls, St Giles Terrace, Barbican, London EC2Y 8BB
coretlumendlapolakow@gmail.com; Data: 14/10/2017; godz. 9.30 - 18.30;
tel. 07733226236; www.rekolekcjedlapolakow.org
JASNOGÓRSKA NOC CZUWANIA ZA POLONIĘ

Odbędzie się ona z piątku na sobotę 20/21 października na Jasnej Górze.
Apel o godz. 21 poprowadzi Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Ryszard Głowacki SChr. Mszy św. o północy przewodniczyć
będzie JE ks. abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński.
Wiele z punktów czuwania będzie transmitowanych przez Radio Maryja,
TV Trwam i Radio Jasna Góra. Zachęcamy do przesyłania intencji, które
będą czytane i omadlane w czasie czuwania, na adres: czuwanie@chrystusowcy.pl Szczegołowe informacje będą zamieszczone na
stronie internetowej www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Jako parafia będziemy łączyć się duchowo z Jasną Górą w wieczór 20
października. W programie naszego parafialnego czuwania: o godz.19.00
Msza św; godz.20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec za
polskich emigrantów; godz.21.00 Apel Jasnogórski. Czuwanie poprowadzą w tym roku Siostry Misjonarki Chrystusa Króla wraz ze Wspólnotą Galilea. Serdecznie zapraszamy.
ZABAWA PARAFIALNA

Serdecznie zapraszamy na zabawę parafialną
21 października od godz. 19.30.
Adres: St John’s Hall, Ravenna Road, Putney, SW15 6AW.
Świetną zabawę zapewni zespół „NO NAME”. W programie dwa ciepłe
pyszne dania, zimna płyta, domowe ciasta, kawa i herbata, płatny bar.
Rezerwacje biletów: Estera - tel. 07891551789 i Basia - tel. 07521302525
Wstęp: £35/osoba

KARTKI NA WYPOMINKI LISTOPADOWE
na szafie przy wyjściu z kościoła są wystawione kartki na
wypominki. Będziemy jak co roku modlić się na różańcu
za naszych bliskich zmarłych wypisanych na tych kartkach.
Prosimy o czytelne wypisanie imion i nazwisk.

