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Elżbieta Kozłowska - prezes, Barbara Leśniak - sekretarz
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Codziennie spełniać

wolę Ojca
Czytanie I - Ez 18, 25 - 28

Ps 25 - Wspomnij o Panie, na swe miłosierdzie
Czytanie II - Flp 2, 1 - 11
Ewangelia - Mt 21, 28 - 32

„Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek
miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj
w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego
i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł.
Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».Wtedy Jezus rzekł do nich:
«Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa
niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie
uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet
później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».
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Śp. Marian Tadeusz Owoc w 40 rocz. śm.

1.10.
2017

NIEDZIELA

26 NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30
10.00

Wimbledon

11.30
12.45
18.00

Dusze w czyśćcu cierpiące
O Boże błogosławieństwo dla Oliwii
z okazji 11 rocznicy urodzin
Za Parafian
Śp. Monika i Józef Nędza
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Agnieszki i Michała w 14 rocz.
ślubu

2.10

Poniedziałek

Wspomnienie
Aniołów Stróżów

9.30
19.00

Dusze w czyśćcu cierpiące
Dziękczynno-błagalna z okazji 13 rocz.
Ślubu Anety i Krzysztofa

3.10

Wtorek

Dzień powszedni

9.30
19.00

Dusze w czyśćcu cierpiące
Dusze w czyśćcu cierpiące

4.10

Środa

Wspomnienie św.
Franciszka z Asyżu

9.30

Za dusze zamarłych śp. Władysława
i Stanisławy Świdlickich
Dusze w czyśćcu cierpiące

19.00

5.10

I Czwartek
miesiąca

Wspomnienie św.
Faustyny Kowalskiej,
dziewicy

9.30
19.00

Dusze w czyśćcu cierpiące
O powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne

6.10

I Piątek
miesiąca

Dzień powszedni

9.30
19.00

Dusze w czyśćcu cierpiące
O czystość naszych serc, zwłaszcza dla
dzieci, które praktykują I piątki miesiąca

7.10

I Sobota
miesiąca

Wspomnienie NMP
Różańcowej

9.30

Śp. Genowefa Gronek
(1 miesiąc po śmierci)

27 NIEDZIELA
ZWYŁA

18.00

Śp. Piotr Pszczółka, Adam Pszczółka,
Henryk i Stanisława Lipińscy
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8.30
10.00

Wimbledon

11.30
12.45
18.00

Śp. Henryk Skrzypa (13 rocz. śmierci)
O Boże błogosławieństwo dla Krystyny
i Krzysztofa w 30 rocz. ślubu
W intencji Wspólnoty Galilea
Za Parafian
O dobrych współmałżonków dla
Członków Róży

8.10.
2017
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od
poniedziałku do piątku godz. 18.00 - 18.45.

KATECHEZA CHRZCIELNA - Następne katechezy
14 października i 4 listopada. Ci wszyscy, którzy planują chrzest muszą dostosować się do tych terminów.

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).

GALILEA. Spotkania wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea przenoszone są do domu prywatnego, zgodnie z charyzmatem wspólnoty. Więcej
szczegółów pod nr 07931515342 (Aneta). Kościołem
centralnym i macierzystym pozostaje kościół w Putney.
Serdecznie zapraszamy na WIECZÓR CHWAŁY czyli
na radosne i spontaniczne uwielbienie Boga, w
sobotę, 7 października, po Mszy św. wieczornej.
KLUB SENIORA. Klub Seniora zaprasza tradycyjnie w
I czwartek miesiąca 5 października na spotkanie. W
programie Msza św. o godz. 9.30, później spotkanie w
sali parafialnej, gimnastyka i wspólny posiłek.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH
w niedzielę 1.10.2017r. po Mszy św. o godz. 11.30.
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
W tym roku duszpasterskim Siostra Anna wspólnie
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych pararazem p. Kamilą poprowadzą grupy Żywego Różańca.
fian zwłaszcza za panią Stasię Pawlik i pana Mariana
Wandela.
RÓŻANIEC W PAŹDZIERNIKU. Tradycyjnie jak co
roku zapraszamy codziennie, od poniedziałku do piątBIURO PARAFIALNE . W tym tygodniu czynne tylko
ku, na wspólny różaniec w czasie adoracji Najświętw poniedziałek, wtorek i piątek po Mszy św. rano i
szego Sakramentu o godz. 18.20. Bezpośrednio po
wieczorem.
różańcu Msza święta o godz. 19.00. W sobotę i niedzielę różaniec po Mszy świetej o godz. 18.00.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
Równocześnie, wychodząc naprzeciw prośbie wielu
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
parafian, serdecznie zapraszamy na różaniec codzienwyjściu z kościoła.
nie od poniedziałku do soboty po Mszy św. porannej o
godz. 9.30.
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszamy do Sali parafialnej na dobry film w każdy piątek
I CZWARTEK MIESIĄCA. 5 października.
po Mszy świętej wieczornej.
Zapraszamy na Mszę św. o godz.19.00 w intencji
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

KONKURS. Zapraszamy do konkursu na niezwykłe
zdjęcie wakacyjne. Format A4 czyli 20x30cm. Najlepsze 3 zdjęcia nagrodzimy. Jeśli starczy miejsca wszystkie zdjęcia zamieścimy na gazetce w Sali parafialnej.
Zdjęcia proszę przynosić do zakrystii do końca października.
REMONT DACHU. Rozpoczęliśmy prace na dachu
I SOBOTA MIESIĄCA. 7 października.
nad kaplicą Matki Bożej a właściwie na styku kościoła,
Różaniec i nabożeństwo do Niepokalanego Serca
NMP o godz. 17.00. Msza święta niedzielna o godz.
kaplicy i zakrystii. To skomplikowany odcinek dachu.
18.00. Wieczór Chwały po Mszy świętej.
To miejsce wymagające mistrzowskiej ręki. Ufamy, że
firma, którą wybraliśmy posiada świetnych fachowców i
KAWIARENKA. Po wakacyjnej przerwie kawiarenka prace zostaną dobrze wykonane. Prace wykonane w
parafialna znów serdecznie zaprasza na pyszne polostatnich latach nie były wystarczające albo zostały
skie ciasto. Chętni do pomocy przy niedzielnych
źle wykonane bo woda szybko zaczęła przeciekać do
dyżurach proszeni są o kontakt z p. Olgą Wróblewską, kościoła. Serdecznie proszę o modlitwę by była dobra
tel. 07919842122.
pogoda, by prace przebiegały sprawnie i zostały solidnie wykonane. Równocześnie proszę o wsparcie finansowe bo całość będzie kosztować ponad £20 tys.
I PIĄTEK MIESIĄCA. 6 października.
Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. o godz.18.00 przed Mszą św. wieczorną.
O godz. 18.10 nieszpory i o godz. 18.20 różaniec.

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ 2018.
Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 14.00 w kościele. Katechezy poprowadzi i przygotowaniem pokieruje ks. Leszek Rygiewicz, nowy
asystent księdza proboszcza.
PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 2018.
Spotkania rozpoczynają się Mszą świętą w każdy piątek o godz. 19.00 w
kościele. Bezpośrednio po Mszy św. katecheza, którą poprowadzi siostra
Anna Jemioło. Obecność na Mszy i katechezie obowiązkowa.

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

MUSICAL „ŻYCIE MARYI”
„Życie Maryi” to wspaniały musical przedstawiający za pomocą muzyki i
tańca życie Matki Bożej. Ten spektakl jest w równym stopniu wydarzeniem
muzycznym co przeżyciem religijnym. Musical został przygotowany przez
wspólnoty modlitewne z Lublina - Guadalupe i Wspólnotą Najświętszego
Imienia Jezus. POSK, Sala Teatralna, 238-246 King Street, Hammersmith, London, W6 0RF. Sobota 28.10.20117 o godz. 16.30 i 19.30. Niedziela 29.10.2017 o godz. 17.30. Zapraszamy.

Pracownia Psychoedukacji i Terapii
"GOING HOME" w Londynie.

9.10.17 - rozpoczęcie kolejnej edycji 9-miesięcznej pracy grupowej
w oparciu o program NEST – A.Szumowska
15.10.17 - "Trzeźwieć razem" - warsztaty 12 Kroków ku pełni życia A.Szumowska i L.Korzecki
25.11.17 – warsztaty z cyklu „Trauma w ciele” ( "Co z tą złością...?" ) - A.Majcherek
(wszystkie wiadomości na stronie: www.going-home.co.uk)

