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TRZYDZIESTA PIERWSZA
NIEDZIELA ZWYKŁA
03.11.2019r.
Pragnę głęboko doświadczać
przebaczającej miłości Jezusa

Czytanie I - Mdr 11, 22 – 12, 2
Psalm 145
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Czytanie II - 2 Tes 1, 11 – 2, 2
Ewangelia - Łk 19, 1-10
„Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek,
imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty,
chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu
tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na
sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego:
«Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim
domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy,
widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana:
«Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim,
a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».
Na to Jezus rzekł do niego:
«Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu,
gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy
przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

02.11

Sobota

TRZYDZIESTA PIERWSZA
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.00

Za zmarłych z wypominek

03.11.
2019

NIEDZIELA

TRZYDZIESTA
PIERWSZA
NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30

Śp. Józefa Zwierkowska, śp. Józef Piszcz

10.00

Śp. Rafał Demarczuk (4 rocz. śmierci)

11.30

Śp. Barbara i Zygmunt Nowaccy i zmarli z rodzin Nowackich, Żukotyńskich i Chmielowców

13.00

O Boże miłosierdzie i radość nieba dla
śp. Józefa, Marty i Wacława Tracz

18.00

Śp. Kazimierz Naumczyk

9.30

O zdrowie i Boże błogosławieństwo na drodze życia
dla Franciszka
Śp. Zofia Schreiber; śp. Albin Schreiber
śp. Franciszek Styrna

Wimbledon

04.11

Poniedziałek

Wspomnienie św. Karola
Boromeusza, biskupa

19.00
05.11

Wtorek

Dzień Powszedni

9.30
19.00

Śp. Rodzina Szymańskich i Kurków
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Doroty
z okazji urodzin

06.11

Środa

Dzień Powszedni

9.30
19.00

O powrót do zdrowia dla Edwarda
Śp. Adam Pragnący (2 rocz. śmierci)

07.11

Czwartek

Dzień Powszedni

9.30
19.00

O nawrócenie braci Jerzego i Edwarda
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

08.11

Piątek

Dzień Powszedni

9.30
19.00

O zgodę i jedność w rodzinie Elżbiety
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Marii Michalczyk, dzieci i wnuków

09.11

Sobota

Święto rocznicy poświęcenia
Bazyliki Laterańskiej

9.30

Za zmarłych z wypominek

18.00

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

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

TRZYDZIESTA
DRUGA
NIEDZIELA ZWYKŁA

10.11.
2019

NIEDZIELA

TRZYDZIESTA
DRUGA
NIEDZIELA ZWYKŁA

Wimbledon

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania od poniedziałku
do piątku o godz. 18.00.
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 3 listopada 2019 r. o godz. 15.00 na cmentarzu
Putney Vale koło Asdy.
- w niedzielę 10 listopada 2019 r. o godz. 14.15 na cmentarzu
Gap Road Cemetery - Wimbledon, SW19 8JA
(autobus nr 156 i 439)

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 i 14 grudnia
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.

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.
ODPUST ZUPEŁNY
Od 1 do 8 listopada codziennie odmawiamy różaniec za
wypisanych w wypominkach, po mszy św. rano i wieczorem.
Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmar- KALENDARZE SIÓSTR KLAWERIANEK. Siostry Klawełych.
rianki są Zgromadzeniem misyjnym założonym przez bł.
Marię Teresę Ledóchowską w 1894 roku. Beatyfikowana w
KARTKI NA WYPOMINKI LISTOPADOWE. Na szafie,
1975 roku, Maria Teresa została w 1976 roku ogłoszona
przy wyjściu z kościoła są wystawione kartki na wypominki.
Patronką Dzieła Współpracy Misyjnej Kościoła w Polsce.
Będziemy jak co roku modlić się na różańcu za naszych
Siostry będą w naszej parafii 9/10 LISTOPADA by rozprobliskich zmarłych wypisanych na tych kartkach. Prosimy o
wadzać kalendarze misyjne. Kupno kalendarza misyjnego
czytelne wypisanie imion i nazwisk. Wypominki składamy
jest prostym sposobem przypominania sobie o tematyce
bezpośrednio do skrzynki w kaplicy Matki Bożej. Proszę
misyjnej przez cały rok. Jako ochrzczeni, jesteśmy odponapisać gdzie i kiedy te wypominki mają być odczytane. W
wiedzialni za misje i możemy je wspierać przede wszystkim
listopadzie oprócz różańca będziemy odprawiali Msze święte modlitwą i ofiarowaniem trudności życiowych. Tradycyjnie
za poleconych w tych wypominkach. Oprócz tego, proszę
kalendarze rozprowadza Siostra Assunta i ona wyjaśni na
pamiętać, że w ciągu całego roku odprawiamy Msze święte
jaki cel/projekt przeznaczone będą zebrane pieniądze.
za dusze w czyśćcu cierpiące. Ofiary za te Msze składamy
KWIATY DO KOŚCIOŁA. Ofiary na kwiaty składamy do
do skarbony, która jest umieszczona w ścianie po lewej stro- puszki, która znajduje się w ścianie, po lewej stronie, przy
nie, przy wejściu do Kościoła.
wejściu do kościoła albo bezpośrednio w zakrystii.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele, w każdy KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie zaprawtorek po wieczornej Mszy św. Prosimy zabrać ze sobą
sza na pyszne polskie ciasto i kawę. Nową osobą odpowiePismo św. Serdecznie zapraszamy.
dzialną za kawiarenkę jest p. Agnieszka Antonowicz.
Kontakt: Tel: 07894740884,
KANCELARIA PARAFIALNA. W tym tygodniu kancelaria
email: aga-tom5@wp.pl
parafialna czynna w poniedziałek i wtorek po mszy św. i
ZUMBA W każdy poniedziałek o godz. 20:00 w sali parafialróżańcu, rano i wieczorem. (rano:10.20, wieczorem: 20.00). nej odbywają się zajęcia taneczne ZUMBA FITNESS.
Tych, którzy przychodzą tylko do kancelarii, prosimy, aby
Pierwsze zajęcia są darmowe! Serdecznie zapraszamy.
zaczekali w kruchcie kościoła i nie przeszkadzali we mszy
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Anetą
świętej czy różańcu.
07912 325940

OGÓLNY PLAN UROCZYSTOŚCI
JUBILEUSZOWYCH 60-LECIA NASZEJ
PARAFII WIMBLEDON-PUTNEY

24 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla
VERBA SACRA - Putney - godz. 15.00
Przemysław Basiński - dyrektor projektu
Halina Łabonarska, aktorka - uroczysta recytacja

1 grudnia - Niedziela - MSZA ŚWIĘTA

UROCZYSTY KONCERT JUBILEUSZOWY
Putney - godz. 11.30
Paweł Bębenek - kompozytor i dyrygent
ks. Piotr Spyra - kompozytor i aranżer

REKOLEKCJE ADWENTOWE
7 - 11 grudnia

ks. Marek Grygiel, chrystusowiec
superior Domu Głównego
UROCZYSTA JUBILEUSZOWA
DZIĘKCZYNNA MSZA ŚWIĘTA
Sobota, 7 grudnia, Putney, godz. 18.00

UROCZYSTA JUBILEUSZOWA
DZIĘKCZYNNA MSZA ŚWIĘTA
Niedziela, 8 grudnia, Wimbledon, godz. 13.00

