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UROCZYSTOŚĆ
JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
25.11.2018r.

Jezus jest moim Królem i Panem
Czytanie I - Dn 7, 13-14
Psalm 93
Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Czytanie II - Ap 1, 5-8

Ewangelia - J 18, 33 - 37
„Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem?
Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata.
Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został
wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy,
słucha mojego głosu».

24.11

Sobota

25.11. NIEDZIELA
2018

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA

18.00 Za Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii
Zagranicznej, o wszelkie potrzebne łaski i Boże
błogosławieństwo

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA

8.30

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla druha
Marka Mrozka

10.00 Śp. Mieczysław Socha
(od syna z rodziną w 1. rocz. śmierci)
11.30 Za zmarłych z rodziny Staschów, Kałubów
i Pawliców
Wimbledon

12.45 Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 10)
18.00 śp. Julia Konarski i śp. Maria Chlebik

26.11

Poniedziałek Dzień powszedni

9.30 NIE MA MSZY ŚW.
19.00 NIE MA MSZY ŚW.

27.11

Wtorek

Dzień powszedni

9.30 NIE MA MSZY ŚW.
19.00 NIE MA MSZY ŚW.

28.11

Środa

Dzień powszedni

9.30

Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 13)

19.00 Śp. Jan Kaszubowski

29.11

Czwartek

Dzień powszedni

9.30

Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka14)

19.00 O uzdrowienie

30.11

1.12

2.12.
2018

Piątek

I Sobota
Miesiąca

NIEDZIELA

Święto św. Andrzeja,
apostoła

9.30

Dzień powszedni

9.30

Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 15)

19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 16)

10.00 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
PIERWSZA NIEDZIELA
ADWENTU

18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Marzeny z okazji urodzin

PIERWSZA NIEDZIELA
ADWENTU

8.30

Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 17)

10.00 Śp. Bolesław, Janina, Eugeniusz
11.30 W intencji Koła Żywego Różańca
Wimbledon

12.45 Śp. Andrzej Żydło w dniu urodzin i imienin
18.00 Śp. Józef

ADWENT. W najbliższą niedzielę 2 grudnia rozpoczynamy
adwent - czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia
ale także okres, w którym Kościół intensywniej przypomina
o powtórnym przyjściu Chrystusa i końcu czasów.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania od środy do piątku o
godz. 18.00.
NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ. Ze względu na dzień skupienia
księży chrystusowców jutro 26 .11. (poniedziałek) i we
wtorek (27.11.) nie będzie sprawowana Msza św. rano
i wieczorem w naszym kościele w Putney.
1.12. I SOBOTA MIESIĄCA. Nabożeństwo
do Niepokalanego Serca NMP o godz. 10.00.
2.12. I NIEDZIELA MIESIĄCA. Zmiana tajemnic
różańcowych po Mszy św. o godz. 11.30.
WIECZÓR CHWAŁY. Serdecznie zapraszamy na Wieczór
Chwały i Mszę św. o uzdrowienie w czwartek 29 listopada
o godz. 19.00. Wszystko poprowadzi ks. Krzysztof Czerwionka, zmartwychwstaniec.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w każdy
poniedziałek wieczorem po Mszy św. Prosimy zabrać ze
sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne
czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz wieczorem.
DOMOWY KOŚCIÓŁ. Domowy Kościół na Putney zaprasza zainteresowane pary małżeńskie na spotkanie organizacyjne do salki parafialnej w Niedzielę 25 listopada o
godzinie 14. Jeśli pragniesz umacniać swoją wiarę i pielęgnować miłość małżeńską doświadczając życia we wspólnocie dołącz już teraz.
MAŁŻEŃSTWA NIESAKRAMENTALNE. Serdecznie zapraszamy na kolejne , grudniowe spotkanie, które odbędzie
się w sobotę, 1 grudnia, w salce parafialnej o godz. 19.00
Siostry oferują także w tym czasie opiekę nad dziećmi od 4
roku życia. Prosimy jednak taką potrzebę uprzednio zgłosić. Więcej informacji na plakacie. Na plakacie załączony
jest adres emailowy: monika.mchr@gmail.com oraz nr
telefonu.
MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA. Mężczyźni św. Józefa zapraszają w poniedziałek 03.12 po Mszy św. wieczornej na
spotkanie z Donaldem Turbittem, świeckim ewangelizatorem i misjonarzem. Więcej informacji na plakacie.
GODZINA ŁASKI. 8 grudnia obchodzimy uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła na godzinę 12.00 na wspólną
modlitwę w GODZINIE ŁASKI. W szczególny sposób
zapraszamy członków Żywego Różańca oraz innych grup
modlitewnych. Zapraszamy tych, którzy wychodzą z pracy
na lunch. Po modlitwie zapraszamy do sali parafialnej na
spotkanie przy herbacie. Przy okazji informujemy, że w
jednej róży różańcowej brakuje członków. Chętnych, którzy
chcieliby modlić się regularnie na różańcu zapraszamy aby
dołączyli do Żywego Różańca.

MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii,
za dzieci przygotowujące się do I komunii św., za młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania,
za ich rodziców; za nauczycieli i katechetów z Polskiej
Szkoły.
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian,
zwłaszcza ciężko chorych i cierpiących; za Beatę Kuleszę
MODLITWA ZA ZMARŁYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę za zmarłą śp. Halinę Olejnik, mamę
naszego księdza prowincjała Krzysztofa Olejnika. Pogrzeb odbył się w sobotę 24 listopada w Gnieźnie.
Prosimy o modlitwę za naszą zmarłą parafiankę śp. Janinę Jaworską, której pogrzeb odbędzie się 7 grudnia o
godz. 11.30 w naszym kościele. Po Mszy modlitwy w
Putney Vale Crematorium o godz. 13.00.
Prosimy także o modlitwę za śp. Erica Swaffer i Izabelę
Lechowicz, którzy zginęli w katastrofie helikoptera w
Leicester. Ich pogrzeb odbył się w czwartek 15 listopada.
Memorial Service odbędzie się 6 grudnia w Guildford
Cathedral. RIP.
TRWA REMONT KOLEJNEGO ODCINKA DACHU.
Trwa remont kolejnego odcinka dachu. Prace przebiegają sprawnie mimo, że czasem leje jak z cebra. Max ze
swoimi pomocnikami wszystko to dzielnie wytrzymują.
Mamy nadzieję, że naprawa kolejnego odcinka dachu
zostanie solidnie wykonana. Równocześnie prosimy o
dodatkowe wsparcie finansowe. Serdecznie dziękujemy
już tym którzy złożyli większe dodatkowe ofiary.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie zaprasza na pyszne polskie ciasto i wyśmienitą kawę.
Chętni do pomocy przy niedzielnych dyżurach proszeni
są o kontakt z p. Olgą Wróblewską, tel. 07919842122.
SCHOLA MŁODZIEŻOWA. Zapraszamy młodzież powyżej 10 roku życia, chętną do śpiewania i grania na
różnych instrumentach muzycznych.
Prosimy o bezpośredni kontakt z p. Izabelą Cieślik,
telefon: 07789006268.
EWANGELIA 2019. 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
2019 roku oraz odnośniki do czytań biblijnych na dany
dzień. Do nabycia w zakrystii - £4.00.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania czasopism katolickich wystawionych na szafie przy wyjściu z
kościoła.
SPECJALNA TACA. Zgodnie z kalendarzem kolekt
specjalnych PMK na dzisiaj (tj. 25/11) zaplanowana jest
kolekta specjalna na IPAK.

SPECJALNE OGŁOSZENIE PANI PREZES RADY ADMINISTRACYJNEJ
Szanowni Państwo!
W związku ze zbliżającym się Przedświątecznym Festynem Parafialnym, który odbędzie się 9 grudnia,
chciałabym serdecznie Państwa prosić o wsparcie w jego przygotowaniu.
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby pomóc przed lub w dniu festynu, ufundować nagrodę lub pomóc w
lepieniu pierogów zapraszam do telefonicznego kontaktu - 07958 617937.
Już teraz gorąco dziękuję za Państwa zaangażowanie i wsparcie.
Z poważaniem
Ela Kozłowska - prezes parafii
PODZIĘKOWANIA ZA ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali w organizację zabawy andrzejkowej. Podziękowanie składamy na ręce pani prezes Elżbiety Kozłowskiej. Dochód z zabawy wyniósł £1,763.00.
ZBIÓRKA PACZEK ŚWIĄTECZNYCH DLA DZIECI
z ubogich i wielodzietnych rodzin oraz DLA OSÓB BEZDOMNYCH (pod opieką Kuchni Charytatywnej
oo. franciszkanów we Wrocławiu z parafii Św. Antoniego). Zainteresowanych 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. Paczki można zostawiać w zakrystii. Odbiór paczek 2
grudnia.
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: 1 grudnia. Żadnych spraw biurowych nie załatwiamy w sobotę i niedzielę.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA. Narzeczonych, którzy planują zawrzeć sakrament małżeństwa proszę,
aby uważnie przeczytali „Instrukcję dla narzeczonych”, która znajduje się na stronie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Byłoby dobrze gdyby narzeczeni, którzy planują ślub kościelny powiadomili ks. Proboszcza przynajmniej 6 miesięcy przed ustaloną datą ślubu. Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego
(wszystkich ważnych dokumentów) należy umówić się osobiście z ks. Proboszczem. Proszę nie przychodzić na ostatnią chwilę. W razie wątpliwości i pytań związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa
można kontaktować się bezpośrednio z biurem małżeńskim PMK: 020 7226 3439 w godzinach od 9.00
do 17.30 od poniedziałku do piątku lub mejl: marriage@pcmew.org.
KWIATY DO KOŚCIOŁA. Dbamy aby w naszym kościele były zawsze świeże kwiaty. Serdecznie dziękujemy p. Monice Reczkin za koordynację układania kwiatów. Od czasu do czasu sami parafianie przynoszą kwiaty do kościoła. Niemniej najlepszą formą wspomagania funduszu kwiatowego jest złożenie
ofiary na kwiaty do puszki, która jest przy wejściu do kościoła. Wtedy możemy z tego funduszu ułożyć
piękne bukiety.
ŚWIECE W KAPLICY MATKI BOŻEJ. Ogromnie cieszymy się, że wielu parafian modli się regularnie w
kaplicy Matki Bożej i w duchu wiary pali tam świeczki. Uprzejmie prosimy aby dzieci nie pozostawały bez
opieki rodziców oraz aby nie bawiły się świeczkami. Prosimy także nie zapalać innych większych świeczek bo to zagraża bezpieczeństwu.
——————————————————————————————————————————————-

ŚWIECE ADWENTOWE, OPŁATKI, KARTKI ŚWIĄTECZNE
I EWANGELIA 2019.
Do nabycia w zakrystii po Mszy świętej
albo na zewnątrz kościoła

