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DWUDZIESTA ÓSMA
NIEDZIELA ZWYKŁA
13.10.2019r.
Jezu, daj mi łaskę trwania
w postawie wdzięczności

Czytanie I - 2 Krl 5, 14-17
Psalm 98
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Czytanie II - 2 Tm 2, 8-13
Ewangelia - Łk 17, 11-19
„Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem,
przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu
trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie,
Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie,
pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił,
chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg
i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych?
Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał
chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł:
«Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

12.10

Sobota

DWUDZIESTA ÓSMA
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.00

O zdrowie dla Henryki, Krystyny i Urszuli

13.10.
2019

NIEDZIELA

DWUDZIESTA ÓSMA
NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30

Śp. Krystyna i Stanisław Kozłowscy

10.00

W intencjach Domowego Kościoła

11.30

W intencji dzieci nienarodzonych

13.00

O Boże błogosławieństwo, dary i łaski Ducha
Świętego, w podziękowaniu za wspólne lata,
z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej,
Barbara i Mariusz

18.00

Śp. Jakub Górecki

Wimbledon

14.10

Poniedziałek

Dzień Powszedni

9.30
19.00

NIE MA MSZY
NIE MA MSZY

15.10

Wtorek

Wspomnienie św. Teresy od
Jezusa, dziewicy i doktora
Kościoła

9.30
19.00

NIE MA MSZY
NIE MA MSZY

16.10

Środa

Wspomnienie
św. Jadwigi Śląskiej

9.30
19.00

NIE MA MSZY
Śp. Mariusz Murzyn

17.10

Czwartek

Wspomnienie św. Ignacego
Antiocheńskiego, biskupa
i męczennika

9.30

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Tarasa
W intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy

19.00

18.10

Piątek

Święto św. Łukasza,
ewangelisty

9.30
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
O łaskę powrotu na drogę wiary dla Adriana
Głowackiego

19.10

Sobota

Dzień Powszedni

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

DWUDZIESTA
DZIEWIĄTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.00

O zdrowie dla Urszuli i Davida

8.30
10.00

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Kacpra z okazji 14 urodzin
Śp. Irena i Mieczysław Brzezińscy

11.30

O łaskę nieba dla śp. Teresy Naumczyk

13.00

Dziękczynna za zdrowie Davida

18.00

O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
i prowadzenie Ducha Świętego dla Janiny
z okazji urodzin

20.10.
2019

NIEDZIELA

DWUDZIESTA
DZIEWIĄTA NIEDZIELA
ZWYKŁA

Wimbledon

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania od środy 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.
RÓŻANIEC W PAŹDZIERNIKU.
Jak co roku zapraszamy codziennie na wspólny różaniec
bezpośrednio po Mszy św. rano i wieczorem do kaplicy Matki
Bożej Częstochowskiej. Serdecznie zapraszamy grupy i
wspólnoty parafialne do prowadzenia różańca:
Poniedziałek - Domowy Kościół
Wtorek - Siostry Misjonarki
Środa - Grupa św. o. Pio
Czwartek - Wspólnota “Galilea”
Piątek - Mężczyźni św. Józefa
Sobota - Żywy Różaniec
Niedziela - Zespół Muzyczny
RÓŻANIEC DLA DZIECI.
W każdą środę i piątek o godz. 17.00
DZISIAJ XIX DZIEŃ PAPIESKI. Dzisiaj w całej Polsce oraz
w środowiskach polonijnych obchodzony jest XIX Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym
papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła
II. Dzień Papieski w każdym roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. W tym roku
hasłem są słowa: “Wstańcie, chodźmy”. Hasło to stanowi
osnowę wszystkich wydarzeń modlitewnych, liturgicznych i
artystycznych. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą
konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie,
imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, między innymi
koncert galowy Dnia Papieskiego w Warszawie transmitowany przez TVP 1 i TVP Polonia. Z okazji Dnia Papieskiego
zbierana jest specjalna taca na Fundację „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, która od 19 lat prowadzi program stypendialny
wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z
małych miejscowości. W tym roku Fundacja obejmie pomocą
ponad 2000 osób z 40 diecezji Polski.

MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ I TOWARZYSTWO.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii zwłaszcza
o dobre przygotowanie do obchodów jubileuszu 60 lecia powstania
parafii; w intencjach naszego zgromadzenia zakonnego; w intencjach polskich kapłanów pracujących w PMK w Anglii i Walii; za
uczniów, nauczycieli i pracowników polskich szkół naszej parafii.
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych starszych, samotnych i
chorych parafian, zwłaszcza ciężko chorych i cierpiących; o uzdrowienie dla Marii; o zdrowie dla Katarzyny.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH. Prosimy o modlitwę za tych, którzy
odeszli do wieczności zwłaszcza w ostatnim czasie: za śp. Ks.
Krzysztofie Gawęckiego, śp. ks. Kazimierza Ołdaka (87), chrystusowca, przed laty misjonarza pośród brazylijskiej Polonii, za śp. Ks.
Aleksandra Michałowskiego, chrystusowca, wieloletniego duszpasterza naszej PMK w Anglii i Walii.
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: 9 listopada
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.

KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie zaprasza dzisiaj po głosowaniu do DOLNEJ SALI na pyszne
polskie ciasto i kawę. Nową osobą odpowiedzialną za kawiarenkę jest p. Agnieszka Antonowicz. Kontakt: Tel:
007894740884.

KANCELARIA PARAFIALNA. W tym tygodniu kancelaria
parafialna czynna tylko w czwartek po mszy św. i różańcu,
rano i wieczorem. (rano:10.20, wieczorem:20.00). Tych,
którzy przychodzą tylko do kancelarii, prosimy, aby zaczekali w kruchcie kościoła i nie przeszkadzali we mszy świętej
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. Dzisiaj także zapraszamy na czy różańcu.
JUBILEUSZOWY GOŚĆ NIEDZIELNY. Jak informuje nas
nabożeństwo fatimskie po Mszy św. o godz. 18.00 oraz na
procesję z figurką Matki Bożej Fatimskiej. W czasie procesji Ks. Rektor PMK, z okazji 125 lecia Polskiej Misji Katolickiej
w Anglii i Walii, „Gość Niedzielny” z dnia 27 października
wychodzimy ze świecami na ulice wokół naszego kościoła i
2019 roku, będzie zawierał materiał informacyjny razem ze
odmawiamy różaniec. (Przypominamy, że 13.10.1917 r.
zdjęciami dotyczący Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Wamiało miejsce szóste i ostatnie objawienie).
lii. Do tego numeru dołączona będzie również płyta DVD
z filmem o Świętej Bernadecie. Od tego numeru zostaje
DZIEŃ SKUPIENIA KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW.
również podwyższona cena „Gościa Niedzielnego” do £2.00
Ze względu na dzień skupienia w poniedziałek i wtorek, 14
i 15 października nie będzie odprawiana Msza św. w naszym PODZIĘKOWANIE. Uroczystości związane z obchodami 60 rocznicy urodzin ks. proboszcza już definitywnie się zakończyły (jak długo
kościele, ani rano ani wieczorem. Sprawdź w Biuletynie.
ZEBRANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ. Kolejne zebranie
Rady Duszpasterskiej odbędzie się w środę 16 października
o godz. 20:00 w górnej sali parafialnej. Wszystkich członków
Rady serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 19.00.

można te urodziny obchodzić???). Ks. proboszcz z całego serca
dziękuje Parafianom i Gościom za modlitwy, życzenia, prezenty,
obecność na Mszy św. oraz przygotowanie przyjęcia urodzinowego w sali parafialnej. Tort urodzinowy wyglądał naprawdę imponująco i był bardzo pyszny. To była naprawdę wielka niespodzianka.
WIELKIE, WIELKIE DZIĘKI!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Apel Jasnogorski w kaplicy cudownego obrazu poprowadzi ks. Krzysztof
Olejnik SChr, nowy przełozony generalny Towarzystwa Chrystusowego
dla Polonii Zagranicznej, a Mszy Swiętej koncelebrowanej o godz. 23.00
przewodniczyc będzie ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Zapraszamy wszystkich do duchowej łącznosci przez Radio Maryja,
Telewizję Trwam i Radio Jasna Gora, a intencje modlitewne mozna przesyłac na adres: czuwanie@chrystusowcy.pl
W naszym kosciele modlitewne czuwanie rozpoczniemy bezposrednio
po Mszy sw. wieczornej, poprowadzą Siostry Misjonarki wraz ze Wspolnotą Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”.

WYBORY DO SEJMU I SENATU
Konsulat RP w Londynie informuje, ze w niedzielę 13 pazdziernika 2019
r. w godzinach 7.00 – 21.00 odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden z obwodow do głosowania znajdowac się
będzie w naszej sali parafialnej St. John’s Hall. Dokładny adres: Ravenna
Road, Putney, SW15 6AW (po wyjsciu z koscioła skręcic w prawo w
Ravenna Road i isc w doł, 50 m przed koncem, po lewej stronie jest sala)
APEL PANA AMBASADORA RP DO POLONII WS.BREXITU.
W związku z niskim wskaznikiem wnioskow złozonych przez Polakow
w Wielkiej Brytanii o przyznanie statusu osiedlonego (tzw. settled status), Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki apeluje w specjalnym
liscie do wszystkich Rodakow na Wyspach niebędących obywatelami
brytyjskimi o złozenie takiego wniosku w sytuacji, kiedy chcą oni pozo-

