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29 NIEDZIELA ZWYKŁA - 22.10.2017r.
Oddajcie Bogu
i ...cezarowi (?)
Czytanie I - Izajasz 45, 1. 4 - 6

Ps 96 - Pośród narodów

głoście chwałę Pana
Czytanie II - 1 Tesaloniczan 1, 1 - 5b

Ewangelia - Mt 22, 15 - 21
„Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego
swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś
prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się
na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy
nie?» Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy?
Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara.On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i
napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy
do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».
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Śp. Władysław Rejman
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8.30

św. Jana Pawła II

10.00

Wimbledon

11.30
12.45

O zdrowie, Boże błogosławieństwo
i wszelkie łaski dla mamy Genowefy Kural
z okazji 95 rocz. urodzin
Śp. Irena Brzezińska
Śp. Mieczysław Brzeziński
O spokój duszy śp. Haliny Stopczyńskiej
Dziękczynna z okazji 1 rocz. ślubu
Anety i Piotra
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Janiny z okazji urodzin

18.00
23.10

Poniedziałek

Dzień powszedni

9.30
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
Za dusze w czyśćcu cierpiące

24.10

Wtorek

Dzień powszedni

9.30
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
Do Matki Bożej z Guadalupe w intencjach
Justyny

25.10

Środa

Dzień powszedni

9.30
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
Za dusze w czyśćcu cierpiące

26.10

Czwartek

Dzień powszedni

9.30
19.00

O spokój duszy i wieczną szczęśliwość w
niebie dla Marii Michurskiej w 2-gą rocz.
śm. (intencja od córki)
Za dusze w czyśćcu cierpiące

27.10

Piątek

Dzień powszedni

9.30
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
Za dusze w czyśćcu cierpiące

28.10

Sobota

Św. Szymona i Judy
Tadeusza, apostołów,
święto

9.30

Śp. Michał Kukurudza

18.00

Za Parafian
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8.30
10.00
10.00
11.30

Wimbledon

12.45
18.00

Śp. Ryszard Daniecki (30 rocz. śm)
1) Śp. Gizela i Edward Brzezińscy
2) Śp. Marian Wandel
Z okazji urodzin Pawła o napełnienie Duchem Świętym i Boże błogosławieństwo
dla całej rodziny
Za Parafian
O pomyślną operację dla mamy
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od
poniedziałku do piątku godz. 18.00 - 18.45.
LITURGIA GODZIN. BREWIARZ (łac.), codzienna
liturgiczna modlitwa Ludu Bożego, uświęcająca czas
przez sprawowanie jej w określonych porach dnia i
nocy. Jako modlitwa całego Kościoła sprawowana jest
nie tylko przez kapłanów i osoby konsekrowane, ale
również przez innych jego członków. Swój charakter
objawia najpełniej, gdy jest celebrowana we wspólnocie - parafialnej, zakonnej, rodzinnej, apostolskiej itp.
Serdecznie więc zapraszamy w każdy piątek rano o
godz. 8.45 (JUTRZNIA) oraz wieczorem o godz. 18.30
(NIESZPORY).
RÓŻANIEC W PAŹDZIERNIKU. Tradycyjnie jak co
roku zapraszamy codziennie, od poniedziałku do piątku, na wspólny różaniec w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 18.20. Bezpośrednio po
różańcu Msza święta o godz. 19.00. W sobotę i niedzielę różaniec po Mszy świetej o godz. 18.00.
Równocześnie, wychodząc naprzeciw prośbie
wielu parafian, serdecznie zapraszamy na różaniec
codziennie od poniedziałku do soboty po Mszy św.
porannej o godz. 9.30. Wszystkich członków Koła
Żywego Różańca zapraszamy na spotkanie zapoznawczo-organizacyjne 22 października do kawiarenki
parafialnej, po Mszy św. o 11.30. Zapraszamy również
nowe osoby, które chciałby dołączyć do KŻR.
KATECHEZA CHRZCIELNA - Następne katechezy
4 listopada i 2 grudnia. Ci wszyscy, którzy planują
chrzest muszą dostosować się do tych terminów.
(Chrzest załatwiamy tylko w Biurze parafialnym. Formularze są na szafie przy wyjściu z kościoła).
GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO.
Zapraszamy w poniedziałek 23 października 2017
- o godz. 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu
- o godz. 18.20 różaniec do NMP
- o godz. 19.00 Msza św.
- po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Ojca Pio
SPRZĄTANIE POLSKICH GROBÓW
Już po raz 12 “Znicz Poland Street” zaprasza do
udziału w sprzątaniu polskich grobów w Londynie.
Sobota 28 października o godz. 11.00 Gunnersbury
Cemetery, 143 Gunnersbury Avenue, Acton, London
W3 8LE, (przed Pomnikiem Katyńskim) oraz St. Patrick’s Catholic Cemetery, Langthorne Road, Leytonstone, E11 4HL (przed wejściem głównym). Więcej
informacji na plakacie w przedsionku kościoła.

SPOTKANIE MINISTRANTÓW. Spotkanie ks. Leszka
Rygiewicza z ministrantami, z Dziewczęcą Służbą
Maryi oraz ich Rodzicami w niedzielę 22 października
o godz. 16.30 w Sali parafialnej.
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian zwłaszcza za panią Stasię Pawlik .
MODLITWA ZA ZMARŁYCH.
W ubiegłym tygodniu zmarł nasz parafianin pan Marian
Wandel. Pogrzeb zgodnie z jego życzeniem odbędzie
się w Polsce. Prosimy o modlitwę. RIP.
Ewangelia 2018. 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 2018 roku oraz odnośniki do czytań biblijnych na dany dzień. Do nabycia w zakrystii - £4.00.
ZATRZYMAJ ABORCJĘ
Za tydzień, w sobotę i niedzielę, 28 i 29 października
po każdej Mszy św. będą zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, która ma na celu powstrzymanie zabijania chorych poczętych dzieci. Potrzebny
jest ADRES i PESEL.
BIURO PARAFIALNE . W tym tygodniu czynne tylko
w poniedziałek, wtorek i piątek po Mszy św. rano i
wieczorem.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
wyjściu z kościoła.
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszamy do Sali parafialnej na dobry film w każdy piątek
po Mszy świętej wieczornej.
REMONT DACHU. Trwają nadal prace na dachu
naszego kościoła. Ufamy, że prace zostaną dobrze
wykonane. Prace wykonane w ostatnich latach nie
były wystarczające albo zostały źle wykonane bo woda
szybko zaczęła przeciekać do kościoła. Serdecznie
proszę o modlitwę by była dobra pogoda, by prace
przebiegały sprawnie i zostały solidnie wykonane.
Równocześnie proszę o wsparcie finansowe bo całość
będzie kosztować ponad £20 tys. Serdecznie dziękuję
tym, którzy składają dodatkowe ofiary w kopertkach
Gift Aid albo osobiście w zakrystii.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie
zaprasza na pyszne polskie ciasto. Chętni do pomocy
przy niedzielnych dyżurach proszeni są o kontakt z p.
Olgą Wróblewską, tel. 07919842122.

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 5 listopada 2017 o godz. 15.00
na cmentarzu Putney Vale koło Asdy.
- w niedzielę 12 listopada 2017 o godz. 14.15 na cmentarzu Gap Road
Cemetery - Wimbledon, SW19 8JA (autobus nr 156 i 439)
KOLUMBARIUM

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.
ODPUST ZUPEŁNY

W listopadzie można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza grzebalnego i równocześnie zmówienie choćby myślnej
modlitwy w intencji zmarłych.

KARTKI NA WYPOMINKI LISTOPADOWE
Na szafie, przy wyjściu z kościoła są wystawione kartki na wypominki. Będziemy
jak co roku modlić się na różańcu za naszych bliskich zmarłych wypisanych na
tych kartkach. Prosimy o czytelne wypisanie imion i nazwisk. Wypominki składamy bezpośrednio w zakrystii. Proszę napisać gdzie i kiedy te wypominki mają być
odczytane. W listopadzie oprócz różańca będziemy odprawiali Msze święte za
poleconych w tych wypominkach. Oprócz tego, proszę pamiętać, że 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.
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 28/29 października 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.
TACA SPECJALNA
Zgodnie z kalendarzem Kolekt Specjalnych wyznaczonych przez Polską Misję Katolicką,
w niedzielę 22 października 2017, we wszystkich Lokalnych PMK w Anglii i Walii należy
przeprowadzić kolektę specjalną na Papieskie Dzieła Misyjne. Ojciec Święty Franciszek
powiedział, że ofiary zebrane z okazji Niedzieli Misyjnej składane są do wspólnego funduszu solidarności, które Papieskie Dzieła Misyjne rozdają w imieniu Następcy św. Piotra
pomiędzy kraje misyjne i misjonarzy całego świata. Więcej informacji o Dziele Rozkrzewienia Wiary znajdziemy na stronie: http://www.missio.org.pl

