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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)

33 NIEDZIELA ZWYKŁA - 19. 11. 2017r.
Czy naprawdę
znasz Boga?
Czytanie I - Prz 31, 10-13.
19-20. 30-31
Ps 128 - Szczęśliwy człowiek,
który służy Panu
Czytanie II - 1 Tes 5, 1 - 6

Ewangelia - Mt 25, 14 - 21
„Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż,
przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa,
trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Po dłuższym czasie powrócił pan
owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów.
Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów
zyskałem”. Rzekł mu Pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu,
nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego Pana!”»

18.11 Sobota

33 NIEDZIELA
ZWYKŁA

18.00

Śp. Tadeusz Stelmach o spokój duszy

19.11 NIEDZIELA
2017

33 NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30

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 dla Adasia

10.00
11.30
Wimbledon

12.45
18.00

20.11 Poniedziałek Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, wspomn.

9.30
19.00

O łaskę uzdrowienia dla Wandy i Pawła Kłak
Za Parafian

21.11 Wtorek

Ofiarowanie Najświętszej 9.30
19.00
Maryi Panny, wspomn.

Za zmarłych poleconych w wypominkach
Śp. Stanisława, Kazimierz, Bożena
Śp. Robert Mieczysław Urwanowicz

22.11 Środa

Św. Cecylii, dziewicy
i męczennicy, ,wspomn.

9.30
19.00

O łaskę uzdrowienia dla Wandy i Pawła Kłak
Śp. Andrzej Sobczak (intencja od Wandy i Pawła
Kłak)

23.11 Czwartek

Dzień powszedni

9.30
19.00

O łaskę uzdrowienia dla Wandy i Pawła Kłak
Za dusze w czyśćcu cierpiące

24.11 Piątek

Św. Andrzeja Dung-Lac,
Prezb. i Towarzyszy,
męczenników

9.30
19.00

Śp. Leonia Dzięglewska (16 rocz. śm.)
Śp. Aurelia i Bolesław Uniowscy

25.11 Sobota

Dzień powszedni

9.30

Za zmarłych poleconych w wypominkach

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA

18.00

Śp. Andrzej Sobczak (od Alberta Kłak
z rodziną)

KRÓLA
WSZECHŚWIATA

8.30
10.00

Śp. Andrzej Żydło (z okazji urodzin i imienin)
Śp. Wanda Winiarska; śp. Rodzice:
Aleksandra i Mieczysław; śp. Brat Wojciech
O zdrowie dla Józefa
Za zmarłych poleconych w wypominkach
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

26.11 NIEDZIELA
2017

Wimbledon

11.30
12.45
18.00
18.00
18.00
18.00

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od
poniedziałku do piątku o godz. 18.00.
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. 9.00 (JUTRZNIA) oraz wieczorem o godz. 18.30
(NIESZPORY).
GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO.
Zapraszamy w czwartek 23 listopada 2017 r.
- 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
KATECHEZA CHRZCIELNA - Następne katechezy
w sobotę 2 grudnia i 7 stycznia o godz. 19.00. 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. Prosimy zabrać ze sobą Pismo św.
Serdecznie zapraszamy.
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.

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
Prucnala. 22 sierpnia ukończył 95 lat. Także prosimy o
modlitwę o uzdrowienie z ciężkiej choroby nowotworowej dla mamy Alicji.
SPOTKANIE MINISTRANTÓW. Dzisiaj ,19 listopada o
godz. 16.30 spotkanie - zbiórka ministrantów w kościele. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do bliskości
z Chrystusem w Eucharystii poprzez liturgiczną posługę ministrancką czy lektorską. Zapraszamy serdecznie!
SPOTKANIE Z OJCEM PAWŁEM GUŻYŃSKIM OP.
Znany i ceniony dominikanin o. Paweł Gużyński OP
odprawi Mszę św. 3 grudnia o godz. 11.30. Po Mszy
św. odbędzie się spotkanie w Sali parafialnej. Serdecznie zapraszamy.
BIURO PARAFIALNE . W tym tygodniu czynne tylko
w poniedziałek, wtorek i piątek po Mszy św. rano i
wieczorem.
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszamy do Sali parafialnej na dobry film w każdy piątek
po Mszy świętej wieczornej.

PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
wyjściu z kościoła.
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.
W zakrystii są także do nabycia świece wigilijne Caritas, kartki świąteczne, opłatki i sianko na stół wigilijny.

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
OGŁOSZENIA. Uprzejmie prosimy o nieumieszczanie szybko zaczęła przeciekać do kościoła. Serdecznie
samowolne jakichkolwiek ogłoszeń w przedsionku
dziękuję tym, którzy składają dodatkowe ofiary w kokościoła i sali parafialnej. Podobnie prosimy aby nie
pertkach Gift Aid albo osobiście w zakrystii.
zostawiać jakichkolwiek reklam dotyczących prywatnej
działalności gospodarczej. W każdym przypadku
OFIARY NA TACĘ: 12.11.2017:
należy rozmawiać z ks. Proboszczem.
Putney - £849.33; Wimbledon - £150.80
Gift Aid - £585.45.00; Serdeczne Bóg zapłać za ofiary !!!
Przypominamy, że obowiązkowa II taca będzie zbierana
26.11.2017 r. na Instytut Polskiej Akcji Katolickiej.

WIZYTA KSIĘDZA GENERAŁA.
W natępną niedzielę, 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. W tę
uroczystość w naszym kościele w Putney będzie sprawowana Msza św. o
godz. 18.00 z udziałem ks. Generała, ks. Prowincjała Wojciecha Świątkowskiego oraz innych kapłanów Towarzystwa. Bezpośrednio po Mszy św.
odbędzie się spotkanie z ks. Generałem w Sali parafialnej.
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.
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.

Pracownia Psychoedukacji i Terapii
"GOING HOME" w Londynie.
25.11.17 – warsztaty z cyklu „Trauma w ciele” ( "Co z tą złością...?" ) A.Majcherek (wszystkie wiadomości na stronie: www.going-home.co.uk)
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
2 grudnia o godz. 16.30, w Sali parafialnej, odbędzie się kolejne spotkanie
dla dzieci biorących udział w jasełkach parafialnych. Zapraszamy.
__________________________________________________________
REKOLEKCJE ADWENTOWE I FESTYN PARAFIALNY: 10.12.2017 R.

