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TRZYDZIESTA DRUGA
NIEDZIELA ZWYKŁA
10.11.2019r.
Jezu, daj mi serce przygotowane i otwarte na
wieczność

Czytanie I - 2 Mch 7, 1-2. 9-14
Psalm 17
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga
Czytanie II - 2 Tes 2, 16 – 3, 5
Ewangelia - Łk 20, 27-38
“Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz
tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny,
niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”.
Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi,
a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła
ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy
siedmiu bowiem mieli ją za żonę».Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata
żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału
w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż
wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi
Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają,
to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa
„Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”.
Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych;
wszyscy bowiem dla Niego żyją».

09.11

Sobota

TRZYDZIESTA DRUGA
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.00

Śp. Karolina Badura; śp.Jan Knera;
śp.Józef Rybus

10.11.
2019

NIEDZIELA

TRZYDZIESTA
DRUGA
NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Jakuba z okazji 17 urodzin

10.00

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mii
z okazji 3 urodzin

11.30

O moc Jezusa Zmartwychwstałego i opiekę
Matki Bożej dla kapłanów

13.00

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Marka z okazji 38 rocz. urodzin i dla mamy
z okazji 63 rocz. urodzin

18.00

Śp. Piotr Pszczółka, Adam Pszczółka,
śp. Henryk i Stanisława Lipińscy

Wspomnienie św. Marcina
z Tours, biskupa

9.30

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
rodzin Goławskich i Lateckich
Śp. Zygmunt Nowacki (w dzień urodzin)

Wspomnienie św.
Jozafata, biskupa
i męczennika

9.30

Wimbledon

11.11

12.11

Poniedziałek

Wtorek

19.00

19.00

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
parafian z Rotherham
O światło Ducha Świętego dla osób zarządzających
POSK-iem i dla komisji rewizyjnej

13.11

Środa

Wspomnienie świętych
Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka i Krystyna

9.30
19.00

Za zmarłych z wypominek
Śp. Jakub Górecki

14.11

Czwartek

Dzień Powszedni

9.30
19.00

Za zmarłych z wypominek
O zdrowie dla Stefana Mansfelda

15.11

Piątek

Dzień Powszedni

9.30

Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dary
Ducha Świętego dla Barbary Tyc w dniu urodzin
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Doroty i Marka z okazji 22 rocz. ślubu.

19.00
16.11

17.11.
2019

Sobota

NIEDZIELA

Dzień Powszedni

9.30

TRZYDZIESTA
TRZECIA
NIEDZIELA ZWYKŁA

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Natalii z okazji 21 urodzin oraz dla jej ojca

18.00

Śp. Mariusz Murzyn

8.30

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Nicole z okazji 10 urodzin
O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Patrycji z okazji 14 urodzin
O łaskę nawrócenia, prowadzenie Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Alicji z okazji
21 rocznicy urodzin
Za Parafian

TRZYDZIESTA
TRZECIA
NIEDZIELA ZWYKŁA

10.00

11.30
Wimbledon

13.00
18.00

Za dusze zmarłych śp. Stanisławy, Kazimierza
i Roberta Urbanowicz

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania od poniedziałku
do piątku o godz. 18.00.

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. PrzySPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele, w każdy gotowanie do chrztu dla rodziców dziecka i dla chrzestnych odbywa się w sobotę w kościele, po Mszy św. wieczornej, około 19.00.
wtorek po wieczornej Mszy św. Prosimy zabrać ze sobą
Następna katecheza: 14 grudnia
Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
ŚWIADECTWO CHRZTU. Zaświadczenie o chrzcie można zawsze otrzymać w biurze parafialnym w godzinach urzędowania biura.
MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ I TOWARZYSTWO.
Można także zamawiać zaświadczenie mejlem, podając dokładnie
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii
imię i nazwisko dziecka/dorosłego oraz datę chrztu. Odbiór w
zwłaszcza o dobre przygotowanie do obchodów jubileuszu 60 zakrystii w dowolnym czasie po Mszy św. Po każde inne zaświadlecia powstania parafii; w intencjach naszego zgromadzenia czenie należy przyjść osobiście do Biura parafialnego.

zakonnego; w intencjach polskich kapłanów pracujących w
PMK w Anglii i Walii; za uczniów, nauczycieli i pracowników
polskich szkół.
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;
za Kazimerza;
MODLITWA ZA ZMARŁYCH. Prosimy o modlitwę za tych,
którzy odeszli do wieczności, których imiona wypisujemy na
kartach wypominkowych.
KARTKI NA WYPOMINKI LISTOPADOWE. Na szafie,
przy wyjściu z kościoła są ciągle wystawione kartki na wypominki. Na tych kartkach ( jeśli ktoś do tej pory jeszcze tego
nie zrobił) wypisujemy imiona czy nazwiska naszych zmarłych i zaznaczamy kiedy te wypominki mają być odczytane.
Do końca listopada modlimy się za zmarłych z wypominek a
także odprawiamy msze święte. Oprócz tego, 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.
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:
- w niedzielę 10 listopada 2019 r. o godz. 14.15 na cmentarzu
Gap Road Cemetery - Wimbledon, SW19 8JA (autobus nr
156 i 439)
KOLUMBARIUM POD KOŚCIOŁEM
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. Proszę uważać na mokre i strome
schody.
LOVE AND MERCY. FAUSTINA. Film „Miłość i miłosierdzie.
Faustyna” w wersji angielskiej będzie wyświetlany 18 listopada 2019 r. (tylko w ten jeden dzień) w ponad 100 kinach UK
i Irlandii. Wszystkie informacje dotyczące możliwości oglądania filmu można znaleźć na: http:/loveandmercyfilm.co.uk/

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. 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 czy różańcu.
XI DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM. SUDAN POŁUDNIOWY. XI Dzień Solidarności z

Kościołem Prześladowanym to okazja, by przyjść z pomocą prześladowanym za wiarę i żyjącym w skrajnej biedzie chrześcijanom w
Sudanie Południowym. Poprzez dar modlitwy w ich intencji oraz w
intencji pokoju w tym ogarniętym wojnami domowymi kraju możemy wypełnić przykazanie miłości Boga i bliźniego. Chrześcijanie w
Sudanie Południowym stanowią większość. Prześladowania i
cierpienie, jakich doświadczają, związane są głównie z głodem,
który dotyka 61 % populacji, czyli ok. 7 mln ludzi. Konflikty zbrojne
wewnątrz kraju zmusiły setki tysięcy ludzi do ucieczki i szukania
schronienia w obozach dla uchodźców. Stowarzyszenie Pomoc
Kościołowi w Potrzebie niesie pomoc i nadzieję. Więcej na:
www.pkwp.org.

KALENDARZE SIÓSTR KLAWERIANEK. Siostry Klawerianki są Zgromadzeniem misyjnym założonym przez bł.
Marię Teresę Ledóchowską w 1894 roku. Beatyfikowana w
1975 roku, Maria Teresa została w 1976 roku ogłoszona
Patronką Dzieła Współpracy Misyjnej Kościoła w Polsce.
Siostry będą w naszej parafii 9/10 LISTOPADA (czyli
dzisiaj) by rozprowadzać kalendarze misyjne. Kupno kalendarza misyjnego jest prostym sposobem przypominania
sobie o tematyce misyjnej przez cały rok. Jako ochrzczeni,
jesteśmy odpowiedzialni za misje i możemy je wspierać
przede wszystkim modlitwą i ofiarowaniem trudności życiowych. Tradycyjnie kalendarze rozprowadza Siostra Assunta
i ona wyjaśni na jaki cel/projekt przeznaczone będą zebrane pieniądze.

