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DWUDZIESTA PIĄTA
NIEDZIELA ZWYKŁA
22.09.2019r.
Jezu, naucz mnie wierności w tym,
co małe i zwyczajne

Czytanie I - Am 8, 4-7
Psalm 113
Pana pochwalcie, On dźwiga biednego
Czytanie II - 1 Tm 2, 1-8
Ewangelia - Łk 16, 1-13

„Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono
przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę
o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”.
Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie?
Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do
swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”.
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś
winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje
zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś
winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz:
osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego
świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości.
Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko
się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny;
a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.
Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam
prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się
wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć.
Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował;
albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»

21.09

Sobota

22.09. NIEDZIELA
2019

DWUDZIESTA PIĄTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.00

Śp. ks. Józef Gula (w 7 rocz. śmierci)

DWUDZIESTA PIĄTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Moniki i Roberta z okazji 7 rocz.
ślubu i 6 urodzin Filipa

10.00 Dziękczynna za okazane nam łaski, z prośbą
o dalszą Bożą opiekę nad nami
11.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Marka z okazji urodzin
Wimbledon

13.00 Śp. Marek Kretuński

18.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej dla Gosi Pacholczyk
z okazji urodzin
23.09

Poniedziałek

Wspomnienie św. Pio
z Pietrelciny, prezbitera

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 W intencji Grupy św. Pio i ich rodzin

24.09

Wtorek

Dzień Powszedni

9.30 Za Parafian
19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

25.09

Środa

Dzień Powszedni

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziców

26.09

Czwartek

Dzień Powszedni

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 Śp. Jan Mastalerz

27.09

Piątek

Wspomnienie
św. Wincentego à Paulo,
prezbitera

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 Śp. Ks. Krzysztof Gawęcki

28.09

Sobota

Wspomnienie św.
Wacława, męczennika

9.30

DWUDZIESTA SZÓSTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla mężczyzn ze Wspólnoty „Wojownicy Maryi”

DWUDZIESTA SZÓSTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30

29.09. NIEDZIELA
2019

O powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo
dla Antoniego Kowal

O dobrego męża dla Stasi

10.00 Śp. Bogusia Przybyszewska (1 rocz. śmierci)
11.30 O życie wieczne dla śp. Rajmunda Michurskiego
w 25 rocznicę śmierci

Wimbledon

13.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Elżbiety Alicji Katarzyny z okazji urodzin
18.00 Śp. Margaret Fiander

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania od poniedziałku do piątku
o godz. 18.00.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Po wakacyjnej przerwie, 24 września, po mszy św. wieczornej, powracamy do spotkań ze
Słowem Bożym. Serdecznie zapraszamy.
PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA. Pierwsze spotkanie dla osób, które chciałyby uczestniczyć w przygotowaniach do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbędzie się w
piątek 27 września po Mszy św. wieczornej. Zapisy w zakrystii. Proszę przynieść świadectwo chrztu.
KANCELARIA PARAFIALNA. W tym tygodniu kancelaria
parafialna czynna w poniedziałek i wtorek po mszy św. rano
i wieczorem. (rano:10.00, wieczorem:19.40)
Uprzejmie prosimy aby zaczekać w przedsionku kościoła na
zakończenie mszy.
GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO.
Zapraszamy w poniedziałek 23 września 2019 r.
- o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
- o godz. 18.20 różaniec do NMP
- o godz. 19.00 Msza św.
- po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Ojca Pio
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do kupowania i czytania
prasy katolickiej: Gość Niedzielny, Tak Rodzinie, Różaniec,
Anioł Stróż, Miłujcie Się.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie zaprasza
na pyszne polskie ciasto i kawę. Nową osobą odpowiedzialną
za kawiarenkę jest p. Agnieszka Antonowicz. Serdecznie
dziękujemy jej za to, że bez większych oporów przyjęła
troskę i starania o naszą parafialną kawiarenkę. Pani
Agnieszka skierowała także do nas list (tylko fragmenty):
(…)W najbliższym czasie w naszym kościele zostanie
umieszczona skrzynka z napisem „Kawiarenka”, do której
będą mogli Państwo wrzucać wszelkie sugestie, propozycje
i ewentualne uwagi odnośnie działania kawiarenki. Jestem
otwarta na Państwa propozycje, bo wierzę, że razem możemy czynić dobro, pomagając naszej parafii. (…) W razie
jakichkolwiek pytań lub chęci udzielenia pomocy, mogą się
Państwo ze mną skontaktować przez:
Tel: 07894740884, email: aga - tom5@ wp.pl
XIII FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ.

MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ I TOWARZYSTWO.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii
i naszego zgromadzenia zakonnego; w intencjach polskich
kapłanów pracujących w PMK w Anglii i Walii; za uczniów,
nauczycieli i pracowników polskich szkół rozpoczynających
rok szkolny
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych starszych, samotnych i chorych parafian, zwłaszcza ciężko chorych i cierpiących, o uzdrowienie dla Marii.

nie zachęcamy Was do wspólnego wyśpiewania chwały i czci Najwyższemu.
"Dzięki czyńcie Panu, wzywajcie Jego Imienia, głoście dzieła Jego wśród
narodów! Śpiewajcie Mu, grajcie Mu psalmy” (1Krn 16,5.9). Jest to wezwanie
dla każdego z nas by uwielbiać i dziękować Najwyższemu, niech Jego chwała
wzrasta poprzez nasz wspólny śpiew. Zapraszamy wszystkich, schole, scholki,
solistów, chóry, grupy wokalne, wspólnoty, których charyzmatem jest śpiew,
niech XIII Festiwal Piosenki Religijnej stanie się dla każdego z nas niesamowitą okazją do zanurzenia się w obfitym błogosławieństwie i łaskach które rozlewa Wszechmocny, podczas zanurzenia w wychwalaniu Go śpiewem i muzyką.

JUBILEUSZ HARCERSTWA. W związku z obchodami 50
rocznicy harcerstwa na Wimbledon-Putney Koło Przyjaciół

MODLITWA ZA ZMARŁYCH. Prosimy o modlitwę za tych, którzy
odeszli do wieczności zwłaszcza za śp. Ks. Krzysztofie Gawęckiego. 28 września o godzinie 12.00 zostanie odprawiona „Memorial
Mass” w kościele Our Lady of Pity & St Simon Stock, Hazlewell
Road, Putney, SW15 6LU.
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: 5 października

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.
SCHOLA NIEDZIELA 18.00. Zapraszamy głównie gitarzystów, ale
też i innych instrumentalistów i osoby śpiewające, do włączenia się
w dzieło naszego parafialnego zespołu służącego na wieczornych,
niedzielnych mszach świętych. Więcej informacji u prowadzącej
zespół pani Małgosi po wieczornych niedzielnych mszach świętych.

WYBORY DO SEJMU I SENATU. Konsulat RP w Londynie
informuje, że w niedzielę 13 października 2019 r. w
godzinach 7.00 – 21.00 odbędą się wybory do Sejmu i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden z obwodów do
głosowania znajdować się będzie w St. John’s Hall na
Putney. Obywatele polscy zamierzający wziąć udział w wyborach

proszeni są o zgłoszenie się do spisu wyborców. W tym celu należy
dokonać zapisu poprzez stronę:
https:ewybory.msz.gov.pl
Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r.
(treść ogłoszenia przysłana z parafii św. Andrzeja Boboli):
(włącznie). W przypadku problemu z obsługą platformy wyborczej
Przed nami kolejna edycja Festiwalu Piosenki Religijnej. Już 12
wyborcy proszeni są o osobiste zgłoszenie wniesione do konsulatu.
paździenika 2019 po raz trzynasty w kościele pw Św Andrzeja Boboli Po szczegóły odsyłamy na stronę internetową Ambasady RP w
spotkamy się by uwielbiać Boga muzyką i śpiewem. Gorąco i serdecz- Londynie.

Bardzo proszę potwierdźcie Wasz udział i prześlijcie kartę zgłoszeniową do 05.10.2019r. na adres mailowy fprlondyn@gmail.com

Harcerstwa zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy tanecznej,
która odbędzie się w sobotę, 5 października 2019 r. w sali parafialnej. Więcej szczegółów na plakacie.
Koło Przyjaciół Harcerstwa zaprasza w imieniu harcerek i harcerzy
w niedzielę 6 października 2019 r. na uroczystą Mszę Św. o godz.
11:30 z okazji 50 rocznicy powstania drużyn harcerskich na Wimbledon-Putney. Po Mszy Św. na sali parafialnej będzie miał miejsce
kominek harcerski, do udziału w którym zapraszamy wszystkich
chętnych.

