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32 NIEDZIELA ZWYKŁA - 12. 11. 2017r.
CZUWAJCIE !!!
Czytanie I - Mdr 6,12-16
Ps 63 - Ciebie, mój Boże,
pragnie moja dusza
Czytanie II - 1 Tes 4, 13-18

Ewangelia - Mt 25,1-13

„Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na
spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły
lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich
naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy
powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych:
„Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam
nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną,
i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!”
Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.

11.11 Sobota
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18.00 Śp. Zygmunt Nowacki w dniu urodzin

12.11 NIEDZIELA
2017

32 NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30

Wimbledon

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

13.11 Poniedziałek Św. Benedykta, Jana,
Mateusza, Izaaka,
Krystyna, męczenników

9.30

O łaskę uzdrowienia dla Wandy i Pawła Kłak

19.00

Za zmarłych poleconych w wypominkach
O łaskę uzdrowienia dla Wandy i Pawła Kłak
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Babci Joli i czterech wnuczek

14.11 Wtorek

Dzień powszedni

9.30
19.00

15.11 Środa

Dzień powszedni

9.30

16.11 Czwartek

Dzień powszedni

9.30 Śp. Zofia Błońska (10 rocz. śmierci)
19.00 Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą

Dziękczynna; o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla p. Basi Tyc
19.00 O zdrowie, wzrastanie w wierze i miłości
oraz o Boże błogosławieństwo dla Doroty
i Marka z okazji 20 rocz. ślubu

o błogosławieństwo Boże dla rodziny

17.11 Piątek

Św. Elżbiety Węgierskiej, 9.30 Za zmarłych poleconych w wypominkach
zakonnicy, wspomnienie 19.00 Za zmarłych z rodziny i zmarłych przyjaciół

18.11 Sobota

Bł. Karoliny Kózkówny,
dziewicy i męczennicy,
wspomnienie
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9.30

18.00 Śp. Tadeusz Stelmach o spokój duszy
8.30
10.00
11.30

Wimbledon

Za zmarłych członków Różańca
(intencja od członków Różańca)

12.45

18.00

O zdrowie i łaski potrzebne dla Krystyny
Szymańskiej
W intencji Patrycji z okazji 12 urodzin; o
zdrowie, wzrastanie w dobrym i Boże błog.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Victoria, Vyginte, Vale i Stanislovas
Śp. Andrzej Sobczak (int. od syna Mariana
z żoną Iwoną i dziećmi)
O pomyślne zdanie egzaminów do
Secondary School

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. Czuje się doliturgiczna modlitwa Ludu Bożego, uświęcająca czas
brze, ma zdrowe serce, świetną pamięć, doskonale
przez sprawowanie jej w określonych porach dnia i
widzi bez okularów, dużo czyta, ma dobry apetyt ale….
nocy. Jako modlitwa całego Kościoła sprawowana jest mimo tego dzieje się coś złego w jego organizmie.
nie tylko przez kapłanów i osoby konsekrowane, ale
również przez innych jego członków. Serdecznie więc SPOTKANIE MINISTRANTÓW. Spotkanie - zbiórka
zapraszamy w każdy piątek rano o godz. 9.00.
dla ministrantów odbędzie się za tydzień, 19 listopada
RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH. Zapraszamy na wspólny o godz. 16.30 w kościele. Zachęcamy dzieci, młodzież
różaniec za zmarłych z wypominek, codziennie wiei dorosłych do bliskości z Chrystusem w Eucharystii
czorem w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu poprzez liturgiczną posługę ministrancką czy lektorską.
o godz. 18.20. W sobotę i niedzielę różaniec
Zapraszamy serdecznie!
bezpośrednio po Mszy św.
WIZYTA KSIĘDZA GENERAŁA. W niedzielę 26 listoDZIEŃ SOLIDARNOŚCI. Już po raz dziewiąty w
pada, w uroczystość Chrystusa Króla, w święto patrodrugą niedzielę listopada w Kościele w Polsce obcho- nalne Towarzystwa Chrystusowego, Przełożony Genedzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladoralny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagrawanym. Ze względu na dramatyczną sytuację na
nicznej ks. Ryszard Głowacki kończy w naszej parafii
Bliskim Wschodzie dzień ten w tym roku będzie
kanoniczną wizytację wszystkich placówek Towarzypoświęcony sytuacji tamtejszych chrześcijan. Więcej
stwa na Wyspach Brytyjskich. W tę uroczystość w
informacji: http://pkwp.org/dzien-solidarnosci/ix-dszkp- naszym kościele w Putney będzie sprawowana Msza
bliski-wschod-2017.
św. o godz. 18.00 z udziałem ks. Generała, ks. ProwinKOMINEK NIEPODLEGŁOŚCI. Harcerze i harcerki
cjała Wojciecha Świątkowskiego oraz innych kapłanów
zapraszają dzisiaj 12.11.2017r. na Mszę św. o godz. Towarzystwa. Bezpośrednio po Mszy św. odbędzie się
11.30 do kościoła w Putney i kominek niepodległości spotkanie z ks. Generałem w Sali parafialnej.
do sali parafialnej na górze.
Ewangelia 2018. Droga, Prawda i Życie. Książka jest
KATECHEZA CHRZCIELNA - Następne katechezy podstawową pomocą dla każdego, kto chce uczynić
w sobotę 2 grudnia i 7 stycznia o godz. 19.00. Ci
słowo Boże stałym, codziennym towarzyszem swojego
wszyscy, którzy planują chrzest muszą dostosować
życia oraz chce je rozważać według klucza roku litursię do tych terminów. (Chrzest załatwiamy tylko w
gicznego. Książka zawiera pełny tekst Ewangelii na
Biurze parafialnym. Formularze są na szafie przy
każdy dzień 2018 roku oraz odnośniki do czytań biblijwyjściu z kościoła).
nych na dany dzień. Do nabycia w zakrystii - £4.00.
SPOTKANIA BIBLIJNE.
Odbywają się w kościele w każdy piątek po Mszy
BIURO PARAFIALNE . W tym tygodniu czynne tylko
św.wieczornej. Prosimy zabrać ze sobą Pismo św.
w poniedziałek, wtorek i piątek po Mszy św. rano i
Serdecznie zapraszamy.
wieczorem.
SPOTKANIE RADY ADMINISTRACYJNEJ. Kolejne
zebranie Rady Administracyjnej w środę 15 listopada
bezpośrednio po Mszy św. wieczornej w Sali parafialnej na górze. Wszystkich członków Rady serdecznie
zapraszam na Mszę św. o godz. 19.00.
SPOTKANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ.
Kolejne zebranie Rady odbędzie się 16 listopada
bezpośrednio po Mszy św. wieczornej w Sali parafialnej na górze. Wszystkich członków Rady serdecznie
zapraszam na Mszę św. o godz. 19.00.
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.

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
dziękuję tym, którzy składają dodatkowe ofiary w kopertkach Gift Aid albo osobiście w zakrystii.
OFIARY NA TACĘ: 5.11.2017:
Putney - £960.64; Wimbledon - £142.19
Gift Aid - £881.00; Zabawa - £948,35
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary!!!

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:
Dzisiaj w niedzielę 12 listopada 2017 o godz. 14.15 zapraszamy na cmentarz 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 ciągle 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 zawrzeć sakrament małżeństwa w 2018 r. 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 absolutnie 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.

