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Duszpasterze - Księża Chrystusowcy:
Proboszcz: ks. Jerzy PRUCNAL SChr, Asystent: ks. Leszek Rygiewicz SChr
Elżbieta Kozłowska - prezes, Barbara Leśniak - sekretarz
Marta Adamin - referent Gift Aid (tel. 07706448335),
Magdalena Sacha - Zięba - administracja salą parafialną (tel. 07713726859)

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA - 26. 11. 2017r.
Król nie z tego świata
Czytanie I - Ez 34, 11-12. 15-17
Ps 23 - Pan mym pasterzem,
nie brak mi niczego
Czytanie II - 1 Kor 15, 20-26. 28

Ewangelia - Mt 25, 31-46

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy
przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed
Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po
prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie
w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie?
Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim
i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”
A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

25.11 Sobota

UROCZYSTOŚĆ
JEZUSA CHRYSTUSA

18.00

Śp. Andrzej Sobczak (od Alberta Kłak
z rodziną)

26.11 NIEDZIELA
2017

KRÓLA
WSZECHŚWIATA

8.30
10.00

Wimbledon

11.30
12.45

Śp. Andrzej Żydło (z okazji urodzin i imienin)
Śp. Wanda Winiarska; śp. Rodzice:
Aleksandra i Mieczysław; śp. Brat Wojciech
O zdrowie dla Józefa
Z okazji 18 rocz. urodzin Huberta Rutka;
O Boże błogosł. w dalszym dojrzałym życiu
Za Parafian
O błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej dla księży chrystusowców
O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej dla
Sióstr Misjonarek z Southfields
Za zmarłych księży chrystusowców
pracujących w tej parafii: ks. Józefa Gulę
i ks. Czesława Osikę

18.00
18.00
18.00

18.00

27.11 Poniedziałek Dzień powszedni

9.30
19.00

Nie ma Mszy św.
Nie ma Mszy św.

28.11 Wtorek

Dzień powszedni

9.30
19.00

Nie ma Mszy św.
Nie ma Mszy św.

29.11 Środa

Dzień powszedni

9.30
19.00

Śp. Jan i Zdzisław Kaszubowscy
Za poleconych w wypominkach

30.11 Czwartek

Św. Andrzeja,apostoła,
święto

9.30
19.00

O łaskę uzdrowienia dla Wandy i Pawła Kłak (9)
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Dzień powszedni
I piątek miesiąca

9.30

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny,
Piotra i Krzysztofa
Śp. Andrzej Sobczak (od Bożeny i Zbigniewa
Złotników z dziećmi z Bolesławca

1.12

Piątek

19.00

2.12

3.12
2017

Sobota

NIEDZIELA

Dzień powszedni
I sobota miesiąca

9.30
17.00

Z okazji 45 rocz. urodzin Oli Rutka o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
Nabożeństwo

I NIEDZIELA ADWENTU

18.00

Śp. Teresa Balik (6 rocz. śmierci)

I NIEDZIELA
ADWENTU

8.30

ROK „B”

10.00
11.30

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Wiktorii Miszczuk z okazji 18 ur.
Śp. Maria i Franciszek Hrabi
W intencji członków Żywego Różańca

Wimbledon

12.45

Śp. Maria Wszołek

18.00

O dobrych współmałżonków dla członków
Róży

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. Także serdecznie proszę o modlitwę w intencji mojego tatusia Józefa
LITURGIA GODZIN. BREWIARZ (łac.), codzienna
Prucnala. 22 sierpnia ukończył 95 lat; o uzdrowienie z
liturgiczna modlitwa Ludu Bożego, uświęcająca czas
ciężkiej choroby nowotworowej dla mamy Alicji; o łaskę
przez sprawowanie jej w określonych porach dnia i
zdrowia dla Anny Siudak; o uzdrowienie z choroby
nocy. Jako modlitwa całego Kościoła sprawowana jest nowotworowej dla Magdaleny; o zdrowie dla mamy
nie tylko przez kapłanów i osoby konsekrowane, ale
Ewy, która jest w ciężkim stanie w szpitalu.
również przez innych jego członków. Swój charakter
objawia najpełniej, gdy jest celebrowana we wspólno- NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ. Ze względu na dzień skupiecie - parafialnej, zakonnej, rodzinnej, apostolskiej itp. nia księży chrystusowców oraz ze zwzględu na oboSerdecznie więc zapraszamy w każdy piątek rano o
wiązkowe szkolenie z BHP dla księży, prezesów i skargodz. 9.00 (JUTRZNIA) oraz wieczorem o godz. 18.30 bników Rad Parafialnych jutro 27 .11. (poniedziałek) i
(NIESZPORY).
we wtorek (28.11.) nie będzie sprawowana Msza św.
rano i wieczorem w naszym kościele w Putney.
KATECHEZA CHRZCIELNA - Następne katechezy
w sobotę 2 grudnia i 7 stycznia o godz. 19.00. Ci
BIURO PARAFIALNE . W tym tygodniu czynne tylko
wszyscy, którzy planują chrzest muszą dostosować
w środę i czwartek po Mszy św. rano i wieczorem.
się do tych terminów. (Chrzest załatwiamy tylko w
Biurze parafialnym. Formularze są na szafie przy
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zaprawyjściu z kościoła).
szamy do Sali parafialnej na dobry film w każdy piątek
po Mszy świętej wieczornej. Oto co wyświetlamy w naj1.12. I PIĄTEK MIESIĄCA. Adoracja Najświętszego bliższych tygodniach:
Sakramentu i okazja do spowiedzi św. o godz.18.00.
01/12/2017- La La Land
Różaniec za zmarłych z wypominek o 18.20.
08/12/2017- The zookeeper's wife
2.12. I SOBOTA MIESIĄCA. Nabożeństwo
15/12/2017– Życie Maryi (musical)
do Niepokalanego Serca NMP o godz. 17.00.
3.12. I NIEDZIELA MIESIĄCA. Zmiana tajemnic
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
różańcowych po Mszy św. o godz. 11.30.
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
wyjściu z kościoła.
SPOTKANIA BIBLIJNE.
Odbywają się w kościele w każdy piątek po Mszy
Ewangelia 2018. Droga, Prawda i Życie. Książka jest
św.wieczornej. Prosimy zabrać ze sobą Pismo św.
podstawową pomocą dla każdego, kto chce uczynić
Serdecznie zapraszamy.
słowo Boże stałym, codziennym towarzyszem swojego
życia oraz chce je rozważać według klucza roku liturMĘŻCZYZNI ŚWIĘTEGO JÓZEFA.
gicznego. Książka zawiera pełny tekst Ewangelii na
Mężczyzn zainteresowanych przyłączeniem się do
każdy dzień 2018 roku oraz odnośniki do czytań biblijwspólnoty “Mężczyzni Świętego Józefa” serdecznie
nych na dany dzień. Do nabycia w zakrystii - £4.00.
zapraszamy na spotkania, które odbywają się w każ- W zakrystii są także do nabycia świece wigilijne Caridy ostatni czwartek miesiąca po Mszy Świętej wieczor- tas, kartki świąteczne, opłatki i sianko na stół wigilijny.
nej o godz 20.00 w salce pod zakrystią. Więcej informacji udziela Krzysztof Jankowski 07525137076.
OFIARY NA TACĘ: 19.11.2017:
Putney - £773.43; Wimbledon - £148.34
JASEŁKA.
Gift Aid - £559.90; Serdeczne Bóg zapłać za ofiary !!!
Serdecznie dziękuję także tym, którzy złożyli dodatkowe
2 grudnia o godz. 16.30, w Sali parafialnej, odbędzie
ofiary w kopertkach Gift Aid albo osobiście w zakrystii na
się kolejne spotkanie dla dzieci biorących udział w
remont dachu. Dzisiaj 26 listopada obowiązkowa II taca
jasełkach parafialnych. Zapraszamy.
będzie zbierana na Instytut Polski Akcji Katolickiej.

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.

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.

WIZYTA KSIĘDZA GENERAŁA.
Dzisiaj w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, 26 listopada, w uroczystość
Chrystusa Króla, w święto patronalne Towarzystwa Chrystusowego, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
ks. Ryszard Głowacki kończy w naszej parafii kanoniczną wizytację
wszystkich placówek Towarzystwa na Wyspach Brytyjskich.
WITAMY GO BARDZO SERDECZNIE
I DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ EUCHARYSTIĘ.
Dzisiaj ks. Generał będzie obecny na Mszach św. w Putney o godz. 10.00
i 11.30 oraz w Wimbledon o godz. 12.45. O godz. 18.00 ks. Generał wraz
z ks. Prowincjałem Wojciechem Świątkowskim oraz innymi kapłanami Towarzystwa odprawi uroczystą Mszę św. w intencji całej naszej parafii. Bezpośrednio po Mszy św. odbędzie się spotkanie z ks. Generałem w Sali
parafialnej. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i gości.
WIZYTA OJCA PAWŁA GUŻYŃSKIEGO
Na początku grudnia Londyn odwiedzi znany dominikanin - o. Paweł Gużyński OP - kaznodzieja, publicysta oraz komentator; wieloletni duszpasterz akademicki oraz były przeor oo.dominikanów w Łodzi; Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności za działalność opozycyjną w PRL; były piłkarz.
O. Paweł Gużyński OP odprawi Mszę św. w naszym kościele w Putney 3
grudnia o godz. 11.30. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na spotkanie z O. Pawłem do Sali Parafialnej (St John’s Hall, Ravenna Road, SW15
6AW).
PRZEDŚWIĄTECZNY FESTYN PARAFIALNY
10 grudnia 2017 r. od 9:00 do 15:00
odbędzie się
Przedświąteczny Festyn Parafialny!!!
W programie:
- Raffle tickets
(bilety w cenie £1.00 do nabycia po każdej Mszy św.)
Losowanie nagród o 14:00):
1 miejsce: Apple Watch
2 miejsce: Enoteca Turi Restaurant (obiad dla dwojga)
3 miejsce: Luxury Christmas Hamper
oraz wiele innych atrakcyjnych nagród
- Spotkanie ze Św. Mikołajem po mszy o 10:00 i 11:30
- Malowanie twarzy
- Tombola
- Dekorowanie ciastek
- Sprzedaż dekoracji świątecznych
- Polskie kulinaria:
pierogi, zapiekanka ziemniaczana
grill, bigos
domowe wypieki
inne przysmaki i napoje

