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TRZYDZIESTA TRZECIA
NIEDZIELA ZWYKŁA
17.11.2019r.
Czy wytrwam przy Bogu
pośród prób i cierpienia

Czytanie I - Ml 3, 19-20a
Psalm 98
Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie
Czytanie II - 2 Tes 3, 7-12
Ewangelia - Łk 21, 5-19
“Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami
i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie,
nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».
Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?»
Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod
moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za
nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach.
To najpierw „musi się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec».
Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi” i królestwo
przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza;
ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować.
Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia
wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność
do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód
swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych
prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele
i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia
będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie.
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».

16.11

Sobota

TRZYDZIESTA TRZECIA
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.00

Śp. Mariusz Murzyn

17.11.
2019

NIEDZIELA

TRZYDZIESTA
TRZECIA
NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Nicole z okazji 10 urodzin

10.00

O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Patrycji z okazji 14 urodzin

11.30

O łaskę nawrócenia, prowadzenie Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Alicji z okazji
21 rocznicy urodzin

13.00

Za Parafian

18.00

Za dusze zmarłych śp. Stanisławy, Kazimierza
i Roberta Urbanowicz

Wspomnienie bł. Karoliny
Kózkówny, dziewicy i męczennicy

9.30
19.00

O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego
i opiekę Matki Bożej dla Marka
Śp. Robert Kretowicz w 9 rocz. śmierci

Wspomnienie bł. Salomei,
zakonnicy

9.30

Śp. Janina i Antoni Rudzcy

19.00

O zdrowie i potrzebne łaski dla Beaty Kuleszy

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

9.30

O łaskę wiary i wszelkie potrzebne łaski dla dzieci
i wnuków
Za zmarłych z wypominek

Wimbledon

18.11

19.11

20.11

Poniedziałek

Wtorek

Środa

19.00
21.11

Czwartek

Wspomnienie Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny

9.30
19.00

Śp. Rodzina Kolasów; śp. Rodzina Froniów
Śp. Danuta Wojdak; śp. Janina i Władysław
Szymko; śp. Fidias

22.11

Piątek

Wspomnienie św. Cecylii,
dziewicy i męczennicy

9.30
19.00

Za zmarłych z wypominek
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla syna Piotra

23.11

Sobota

Dzień Powszedni

9.30

Za zmarłych z wypominek

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA

18.00

O dar nieba dla zmarłej Gosi Hain

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA

8.30

Za Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla
Polonii Zagranicznej

10.00

Śp. Wanda Winiarska; śp. Rodzice: Aleksandra
i Mieczysław; śp. Brat Wojciech

11.30

ZA PARAFIAN

13.00

Za zmarłych z wypominek

18.00

Za zmarłych z wypominek

24.11.
2019

NIEDZIELA

Wimbledon

III ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH.
„Potrzebuję was, każdego z was. Bądźcie świadomi, że Bóg
was kocha. On szczególnie słucha waszej modlitwy” – tymi
słowami Papież Franciszek zwrócił się w wideoprzesłaniu do
pielgrzymów stowrzyszenia „Brat”, zebranych w Lourdes z
okazji trzeciego Światowego Dnia Ubogich.
ZBIÓRKA PACZEK ŚWIĄTECZNYCH DLA DZIECI
Z UBOGICH I WIELODZIETNYCH RODZIN ORAZ DLA
OSÓB BEZDOMNYCH. Tak jak w ubiegłym roku prosimy o
przygotowanie paczki wielkości pudełka na buty i owinięcie
jej w świąteczny papier: dla osoby bezdomnej (np. skarpety,
przybory toaletowe itp.) lub dla dziecka (np. słodycze, zabawki itp.). Prosimy nie wkładać do paczek owoców. Prosimy również o zaznaczenie dla kogo przeznaczona jest paczka - chłopiec, dziewczynka (można podać wiek dziecka),
kobieta, mężczyzna. Tak przygotowane paczki są wysyłane
do franciszkańskiej kuchni charytatywnej we Wrocławiu przy
parafii św. Antoniego. Link do strony: http://antoni.w-w.pl/
index.php/kuchnia-charytatywna/
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania od poniedziałku
do piątku o godz. 18.00.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele, w każdy
wtorek po wieczornej Mszy św. Prosimy zabrać ze sobą
Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
NABOŻEŃSTWO DO ŚW. OJCA PIO
i WIECZÓR CHWAŁY
Zapraszamy w sobotę 23 listopada 2019 r.
- o godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
- o godz. 17.20 różaniec
- o godz. 18.00 Msza św.
- po Mszy św. nabożeństwo do św. Pio, ucałowanie relikwii
i Wieczór Uwielbienia Jezusa Chrystusa Króla.

CHRZEST. Chrzest załatwiamy w biurze parafialnym w czasie
godzin otwarcia biura (nie telefonicznie). Proszę przynieść ze sobą
dokładnie wypełniony formularz zgłoszeniowy i kopię aktu urodzenia dziecka. Formularze są na szafie przy wyjściu z kościoła. Przygotowanie do chrztu dla rodziców dziecka i dla chrzestnych odbywa się w sobotę w kościele, po Mszy św. wieczornej, około 19.00.
Następna katecheza: 14 grudnia
ŚWIADECTWO CHRZTU. Zaświadczenie o chrzcie można zawsze otrzymać w biurze parafialnym w godzinach urzędowania biura.
Można także zamawiać zaświadczenie mejlem, podając dokładnie
imię i nazwisko dziecka/dorosłego oraz datę chrztu. Odbiór w
zakrystii w dowolnym czasie po Mszy św. Po każde inne zaświadczenie należy przyjść osobiście do Biura parafialnego.

KWIATY DO KOŚCIOŁA. Ofiary na kwiaty składamy do
puszki, która znajduje się w ścianie, po lewej stronie, przy
wejściu do kościoła albo bezpośrednio w zakrystii. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie zaprasza na pyszne polskie ciasto i kawę. Nową osobą odpowiedzialną za kawiarenkę jest p. Agnieszka Antonowicz.
Kontakt: Tel: 07894740884; email: aga-tom5@wp.pl
KANCELARIA PARAFIALNA. W tym tygodniu kancelaria
parafialna czynna w poniedziałek i wtorek po mszy św.
rano i wieczorem. (rano: 10.20, wieczorem: 19.45). Tych,
którzy przychodzą tylko do kancelarii, prosimy, aby zaczekali w kruchcie kościoła i nie przeszkadzali we mszy świętej
KAWIARENKA DIALOGOWA MAŁŻONKÓW.
15 grudnia, godz. 15.30 - 17.30, zapraszamy na rozpoczynający się cykl spotkań pt. ‘’Kawiarenka Dialogowa Małżonków’’. Mile widziane każde małżeństwo bez względu na
wiek i staż małżeński. Temat pierwszej kawiarenki: ‘’Czy
nasze rozmowy to Dialog Małżeński?’’. Wstęp wolny, zapewniamy opiekę dla dzieci. Ze względu na ograniczoną
ilość miejsc prosimy o uprzednią rezerwację stolika: p. Ola
07971841343; plakat i ulotka przy wyjściu z kościoła.
VERBA SACRA. Niedziela, 24 listopada o godz. 15.00. PODZIĘKOWANIE SIOSTRY ASSUNTY.
Księgę Mądrości czyta wspaniała polska aktorka Halina
„Z całego serca pragniemy podziękować Księdzu ProboszŁabonarska. Wszystkie informacje na ostatniej stronie Biule- czowi oraz wszystkim wiernym z Parafii pw. Jana Ewangelitynu i na plakatach. Serdecznie zapraszamy.
sty, za modlitwę i ofiary materialne jakie zostały złożone w
MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ I TOWARZYSTWO.
dniach 9-10 listopada 2019. Łączna suma ofiar które zostaProsimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii zwłaszcza ły zebrane w tych dniach na wsparcie Kościoła misyjnego
w intencjach obchodów jubileuszu 60 lecia powstania parafii; w
wynosi: £ 2345.31 plus 3 euro. (…) Niechaj ten gest solidarintencjach naszego zgromadzenia zakonnego; w intencjach polskich
kapłanów pracujących w PMK w Anglii i Walii; za uczniów, nauczy- ności z Kościołem misyjnym będzie dla Was duszpasterzy i
dla całej waszej Parafii źródłem obfitego Błogosławieństwa
cieli i pracowników polskich szkół.
Bożego na każdy dzień”.
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych starszych, samotnych i
LOVE AND MERCY. FAUSTINA. Film „Miłość i miłosierchorych parafian, zwłaszcza ciężko chorych i cierpiących:
dzie. Faustyna” w wersji angielskiej będzie wyświetlany 18
o uzdrowienie dla Marii; o zdrowie dla Katarzyny;
listopada 2019 r. (tylko w ten jeden dzień) w ponad 100
za Kazimerza;
kinach UK i Irlandii. Wszystkie informacje dotyczące możliMODLITWA ZA ZMARŁYCH. Prosimy o modlitwę za tych, którzy
odeszli do wieczności, których imiona wypisujemy na kartach wypo- wości oglądania filmu można znaleźć na: http:/
minkowych.
loveandmercyfilm.co.uk/
ZEBRANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ. Zebranie Rady
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY. Zapraszamy na kiermasz świąDuszpasterskiej odbędzie się w środę 20 listopada o godz. teczny w zaprzyjaźnionej szkole angielskiej Our Lady
20:00 w górnej sali parafialnej. Wszystkich członków Rady
Queen of Heaven, 29 listopada 3-5pm (SW19 6AB).
serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 19.00.

