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31 NIEDZIELA ZWYKŁA - 5. 11. 2017r.
JEDEN JEST MISTRZ - JEZUS
Czytanie I - Malachiasz
1, 14b - 2, 2b. 8 - 10
Ps 131 - Strzeż duszy mojej
w Twym pokoju, Panie
Czytanie II - 1 Tesaloniczan
2, 7b - 9. 13

Ewangelia - Mt 23, 1 - 12

„Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli
uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków
ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia
i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie
i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła
w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy
jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec
wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami,
bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus”. Największy z was niech będzie waszym sługą.
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

4.11

Sobota
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18.00

Dziękczynna; za Piotra i Annę o Boże
błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
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8.30

Z okazji 40 urodzin o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Doroty
Śp. Robert Kretowicz w 7 rocz. śmierci
Śp. Barbara i Zygmunt Nowaccy i zmarli
z rodzin Nowackich, Żukotyńskich
i Chmielowców
W dniu urodzin Danuty Tomaka o wszelkie
łaski Boże dla niej i jej rodziny

10.00
11.30
Wimbledon

6.11

Poniedziałek Dzień powszedni

7.11

Wtorek

Dzień powszedni

12.45
18.00

O dobrych współmałżonków dla członków Róży

9.30
19.00

O łaskę uzdrowienia dla Wandy i Pawła Kłak
Za zmarłych poleconych w wypominkach

9.30

Śp. Piotr Pszczółka, Adam Pszczółka,
Henryk i Stanisława Lipińscy
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Babci Teresy

19.00

8.11

Środa

Dzień powszedni

9.30
19.00

Rocznica Poświęcenia
Bazyliki Laterańskiej,
święto

9.30
19.00

O łaskę uzdrowienia dla Wandy i Pawła Kłak

10.11 Piątek

Wspomnienie św. Leona
Wielkiego, papieża i DK,

9.30
19.00

O łaskę uzdrowienia dla Wandy i Pawła Kłak

11.11 Sobota

Wspomnienie św.
9.30
Marcina z Tours, biskupa

9.11

Czwartek

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Elżbiety i Jacka
O łaskę zdrowia dla Beaty
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Wimbledon

Śp. Karolina Badura (5 rocz. śmierci)
Śp. Jan Knera (14 rocz. śmierci)

Za zmarłych poleconych w wypominkach
Śp. Krystyna i Stanisław Kozłowscy

18.00

Śp. Zygmunt Nowacki w dniu urodzin

8.30

O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
wiarę, nadzieję i miłość dla braci
Śp. Julian i Michalina Barnaś (w rocz. śm.)
Śp. z rodziny Szymańskich i Kurków
Śp. Jurek Kalman
O dar nawrócenia i Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej dla Alicji w 19 rocz.
urodzin

10.00
11.30
12.45
18.00

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od
poniedziałku do piątku o godz. 18.00.

MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian zwłaszcza za panią Stasię Pawlik .

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).

MODLITWA ZA ZMARŁYCH.
Zmarł nasz parafianin pan Marian Wandel. Pogrzeb
zgodnie z jego życzeniem odbędzie się w Polsce.
Prosimy o modlitwę. RIP.
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.

RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH. Zapraszamy na wspólny
różaniec za zmarłych z wypominek, codziennie wieBIURO PARAFIALNE . W tym tygodniu czynne tylko
czorem w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu w poniedziałek, wtorek i piątek po Mszy św. rano i
o godz. 18.20. W sobotę i niedzielę różaniec
wieczorem.
bezpośrednio po Mszy św.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
5.11. I NIEDZIELA MIESIĄCA. Zmiana tajemnic
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
różańcowych po Mszy św. o godz. 11.30.
wyjściu z kościoła.
KATECHEZA CHRZCIELNA - Następne katechezy
4 listopada, 2 grudnia i 7 stycznia. Ci wszyscy, którzy
planują chrzest muszą dostosować się do tych
terminów. (Chrzest załatwiamy tylko w Biurze parafialnym. Formularze są na szafie przy wyjściu z kościoła).
SPOTKANIA BIBLIJNE.
Odbywają się w kościele w każdy piątek po Mszy
św.wieczornej. Pierwsze spotkanie już 10 listopada.
Prosimy zabrać ze sobą Pismo św. Serdecznie
zapraszamy.
SPOTKANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ.
Kolejne spotkanie Rady odbędzie się 16 listopada
o godzinie 20.00 w Sali parafialnej na górze. Prosimy
jak zawsze o przesyłanie tematów duszpasterskich
dotyczących naszej parafii tak aby można je było
przekazać do przemyślenia i przedyskutowania
członkom Rady. Termin nadsyłania tematów do
9/11/2017.
KOMINEK NIEPODLEGŁOŚCI. Harcerze i harcerki
zapraszają 12.11.2017r. na Mszę św. o godz. 11.30
do kościoła w Putney i kominek niepodległości do sali
parafialnej na górze. Czuwaj!
OFIARY NA TACĘ: 29.10.2017:
Putney - £822.62; Wimbledon - £117.22;
Gift Aid - £519.60; Serdeczne Bóg zapłać za ofiary!!!
Siostry Klawerianki - £3,052.78

PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszamy do Sali parafialnej na dobry film w każdy piątek
po Mszy świętej wieczornej.
REMONT DACHU. Trwają nadal prace na dachu
naszego kościoła. Ufamy, że 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. Serdecznie dziękuję
tym, którzy składają dodatkowe ofiary w kopertkach
Gift Aid albo osobiście w zakrystii.
KWIATY DO KOŚCIOŁA. Serdecznie dziękujemy za
kwiaty, które przynosicie do naszego kościoła, zwłaszcza do kaplicy Matki Bożej. Zachęcamy także do składania ofiar na zakup kwiatów. Skarbona na kwiaty
znajduje się w ścianie przy wejściu do kościoła po
lewej stronie.
CIEPŁO W KOŚCIELE. W naszym kościele jest ciepło. Czasem bardzo ciepło. 20 ºC. W Polsce wiele
kościołów nie stać na ogrzewanie. Bardzo prosimy o
zamykanie drzwi wejściowych bo tego ciepła szkoda.
I to ciepło bardzo kosztuje.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH NA CMENTARZU

Jak co roku, zapraszamy serdecznie na modlitwę różańcową
za zmarłych naszych parafian spoczywających na cmentarzach
znajdujących się na terenie naszej Polskiej Misji w Putney-Wimbledon:
- w niedzielę 5 listopada 2017 o godz. 15.00
na cmentarzu Putney Vale koło Asdy.
- w niedzielę 12 listopada 2017 o godz. 14.15 na cmentarzu Gap Road
Cemetery - Wimbledon, SW19 8JA (autobus nr 156 i 439)
KOLUMBARIUM

Kolumbarium znajduje się pod kościołem (wejście z prawej strony
kościoła od St John’s Avenue). Kolumbarium gdzie są chowane prochy
naszych zmarłych parafian będzie otwarte we wszystkie niedziele listopada od rana do wieczora oraz na wyraźne życzenie. Zachęcamy do odwiedzania kolumbarium i do modlitwy za zmarłych.
ODPUST ZUPEŁNY

W listopadzie można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza grzebalnego i równocześnie zmówienie choćby myślnej
modlitwy w intencji zmarłych.
KARTKI NA WYPOMINKI LISTOPADOWE
Na szafie, przy wyjściu z kościoła są wystawione kartki na wypominki. Przez cały
miesiąc listopad modlimy się na różańcu za naszych bliskich zmarłych wypisanych na tych kartkach. Prosimy o czytelne wypisanie imion i nazwisk. Wypominki
składamy bezpośrednio w zakrystii. Proszę napisać gdzie i kiedy te wypominki
mają być odczytane. W listopadzie oprócz różańca będziemy odprawiali Msze
święte za poleconych w tych wypominkach. Oprócz tego, proszę pamiętać, że w
ciągu całego roku odprawiamy Msze święte za dusze w czyśćcu cierpiące. Ofiary
za te Msze składamy do skarbony, która jest umieszczona w ścianie po lewej stronie, przy wejściu do kościoła.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2018.

Narzeczonych, którzy planują w tym roku zawrzeć sakrament małżeństwa, proszę, aby uważnie przeczytali „Instrukcję dla narzeczonych”, która znajduje się na
stronie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii: https://www.pcmew.org/pages/
sakramenty/malzenstwo/
Instrukcja zawiera wszystkie potrzebne informacje
dla narzeczonych.

JASEŁKA
11 listopada o godz. 16.00 w sali parafialnej odbędzie się pierwsze spotkanie dla dzieci biorących udział w jasełkach parafialnych. Zapraszamy.
—————————————————————————————————
—————————————————————————————————
1. Uroczystość I Komunii świętej odbędzie się dnia 13 maja 2018 r.
2. Sakrament bierzmowania będzie sprawowany przez ks. biskupa
Wiesława Lechowicza dnia 2.06.2018 r.

