BIULETYN
PARAFIA ŚWIĘTEGO JANA EWANGELISTY
LONDYN (WIMBLEDON - PUTNEY)
St John’s Hall, Ravenna Road, Putney, London SW15 6AW; Tel. 020 8788 3933
PCM Charity Reg. No 1119423; Strona internetowa: www.parafiaputney.co.uk
Duszpasterze - Księża Chrystusowcy:
Proboszcz: ks. Jerzy PRUCNAL SChr, Asystent: ks. Leszek Rygiewicz SChr
Elżbieta Kozłowska - prezes, Barbara Leśniak - sekretarz
Marta Adamin - referent Gift Aid (tel. 07706448335),
Magdalena Sacha - Zięba - administracja salą parafialną (tel. 07713726859)

27 NIEDZIELA ZWYKŁA - 8.10.2017r.
Przynosić plon
obfity
Czytanie I - Izajasz 5, 1 - 7

Ps 80 - Winnicą Pana
jest dom Izraela
Czytanie II - Filipian 4, 6 - 9
Ewangelia - Mt 21, 33 - 43

„Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją
murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom
i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon
jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś
ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak
samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego
syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie,
zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.
Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?» Rzekli Mu:
«Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim,
którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

7.10

Sobota

27 NIEDZIELA
ZWYKŁA

18.00

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

8.10.
2017

NIEDZIELA

27 NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30
10.00

Wimbledon

11.30
12.45
18.00

Śp. Henryk Skrzypa (13 rocz. śmierci)
O Boże błogosławieństwo dla Krystyny
i Krzysztofa w 30 rocz. ślubu
W intencji Wspólnoty Galilea
Za Parafian
O dobrych współmałżonków dla
Członków Róży

9.10

Poniedziałek

Wspomnienie błogosławionego Wincentego
Kadłubka, biskupa

9.30
19.00

Dusze w czyśćcu cierpiące
Vicky’s Family

10.10

Wtorek

Dzień powszedni

9.30
19.00

Za duszę zmarłego Marka Nowickiego
O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla
Mariana Sobczaka w rocznicę urodzin
(intencja żony z dziećmi)

11.10

Środa

Dzień powszedni

9.30
19.00

Dusze w czyśćcu cierpiące
Dusze w czyśćcu cierpiące

12.10

Czwartek

Dzień powszedni

9.30
19.00

Dusze w czyśćcu cierpiące
Dusze w czyśćcu cierpiące

13.10

Piątek

Wspomnienie błogosławionego Honorata
Koźmińskiego, prezb.

9.30
19.00

Dusze w czyśćcu cierpiące
Za Ojczyznę

14.10

Sobota

Dzień powszedni

9.30

W intencji IPAK-u z okazji 70 lecia
powstania

28 NIEDZIELA
ZWYŁA

18.00

Śp. Henryka Ewa Piotrowska
Śp. Aleksander Piotrowski oraz wszyscy
bliscy zmarli z tej rodziny, o wieczne szczęście

28 NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30
10.00
11.30

Śp. Lesław Puzio ( w 20 rocz. śmierci)
Śp. Teresa Kusio
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Lesława Gromadzkiego
z okazji urodzin
Za Parafian
Dziękczynna za opiekę Bożą, z prośbą o
dalsze błogosławieństwa dla Hanny,
Dominika i Juliana

15.10. NIEDZIELA
2017

Wimbledon
12.45
18.00

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.

MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian zwłaszcza za panią Stasię Pawlik i pana Mariana
Wandela.
BIURO PARAFIALNE . W tym tygodniu czynne tylko
w poniedziałek i wtorek po Mszy św. rano i wieczorem.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
wyjściu z kościoła.
JUBILEUSZ IPAK. Instytut Polski Akcji Katlickiej obchodzi 70 lecie swojego powstania. Uroczyste obchody
odbędą się 14.10.2017 r. w Balham. Wielkie gratulacje
i życzenia owocnej działalności.
PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapraszamy do Sali parafialnej na dobry film w każdy piątek
po Mszy świętej wieczornej.
KONKURS. Zapraszamy do konkursu na niezwykłe
zdjęcie wakacyjne. Format A4 czyli 20x30cm. Najlepsze 3 zdjęcia nagrodzimy. Jeśli starczy miejsca wszystkie zdjęcia zamieścimy na gazetce w Sali parafialnej.
Zdjęcia proszę przynosić do zakrystii do końca października.

REMONT DACHU. Rozpoczęliśmy prace na dachu
nad kaplicą Matki Bożej a właściwie na styku kościoła,
kaplicy i zakrystii. To skomplikowany odcinek dachu.
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. W najbliższy piątek 13 To miejsce wymagające mistrzowskiej ręki. Ufamy, że
października 2017r. zapraszamy na nabożeństwo
firma, którą wybraliśmy posiada świetnych fachowców i
fatimskie po Mszy św. o godz. 19.00 oraz na procesję prace zostaną dobrze wykonane. Prace wykonane w
z figurką MB Fatimskiej. W ten wieczór nie będziemy ostatnich latach nie były wystarczające albo zostały
odmawiać różańca w czasie adoracji o godz. 18.20
źle wykonane bo woda szybko zaczęła przeciekać do
ale dopiero po Mszy w czasie procesji ze świecami.
kościoła. Serdecznie proszę o modlitwę by była dobra
(Przypomnijmy, że 13.10.1917 r. miało miejsce szóste pogoda, by prace przebiegały sprawnie i zostały solidi ostatnie objawienie)
nie wykonane. Równocześnie proszę o wsparcie finansowe bo całość będzie kosztować ponad £20 tys.
GRUPA BIBLIJNA. Osoby, które pragną modlić się
Słowem Bożym zapraszamy na spotkanie grupy Bib- OFIARY NA TACĘ: 1.10.2017:
lijnej, które odbędzie się 14 października po Mszy św. Putney - £805.61; Wimbledon - £69.97;
wieczornej w Sali parafialnej.
Gift Aid - £655.87; Serdeczne Bóg zapłać za ofiary!!!
Dzisiaj 8.10. 2017 specjalna taca na Fundację „Dzieło
KATECHEZA CHRZCIELNA - Następne katechezy Nowego Tysiąclecia”.
14 października i 4 listopada. Ci wszyscy, którzy planują chrzest muszą dostosować się do tych terminów. GIFT AID. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim,
(Chrzest załatwiamy tylko w Biurze parafialnym. For- którzy w ostatnim czasie podpisali deklarację Gift Aid.
mularze na szafie przy wyjściu z kościoła)
Dorosłych prosimy aby nie pozwalali dzieciom na niszczenie żółtych kopertek.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie
zaprasza na pyszne polskie ciasto. Chętni do pomocy ZWROT PIENIĘDZY. W zakrystii są do odebrania pieniądze
przy niedzielnych dyżurach proszeni są o kontakt z p. Olgą
Wróblewską, tel. 07919842122.

wpłacone na pielgrzymkę do Aylesford.

XVII Dzień Papieski – 8.10.2017

"Idźmy naprzód z nadzieją!" – pod takim hasłem obchodzimy dzisiaj XVII Dzień Papieski. (Te
słowa skierował do nas Jan Paweł II w liście „Novo Millennio Ineunte”, ogłaszając Wielki Jubileusz 2000).
Szczególnie widocznym znakiem tego święta jest zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego
Tysiąclecia". Obchodom tego Dnia towarzyszą przede wszystkim liczne wydarzenia duchowe oraz kulturalne
organizowane w całym kraju, a także w środowiskach polonijnych. Dzień Papieski jest kolejnym zaproszeniem
do głębi nauczania Papieża Polaka, który, wypowiadając kiedyś te słowa, chce nas czynić świadkami nadziei.
Podczas tegorocznego Dnia Papieskiego w wielu miastach Polski odbędą się czuwania modlitewne, koncerty
ewangelizacyjne, konferencje, gry miejskie, spektakle, musicale oraz aktywności sportowe.
W niedzielę, po Mszy św. wieczornej i po różańcu ( około 19.30) zapraszamy do Sali parafialnej na projekcję
filmu „Jan Paweł II - co pozostawił w...pamięci” oraz na spotkanie z reżyserem Sławomirem Ciokiem.

Galilea zaprasza na Domowe Spotkania Modlitewne:
ROEHAMPTON, SW15 4DD, Wtorek - 20:15, Magda, tel. 0780 181 9821
KINGSTON, KT2 6HY, Wtorek - 20:15, Wiktor, tel. 0758 407 4296
SUTTON, SM3 9NL, Piątek - 20:15, Gosia, tel. 0755 199 0390

Więcej informacji na www.uk.galilea.pl
KONFERENCJA WZROST

Owoce Ducha świętego w codzienności
City of London School for Girls, St Giles Terrace, Barbican, London EC2Y 8BB
coretlumendlapolakow@gmail.com; Data: 14/10/2017; godz. 9.30 - 18.30;
tel. 07733226236; www.rekolekcjedlapolakow.org

JASNOGÓRSKA NOC CZUWANIA ZA POLONIĘ
Odbędzie się ona z piątku na sobotę 20/21 października. W tym roku będą
nam towarzyszyły słowa o. Ignacego Posadzego wypowiedziane w bazylice gnieźnieńskiej 15.04.1966: „Płyną z rąk Matki Bożej Częstochowskiej
strumienie łask przez ziemię polską i tam, gdzie biją polskie serca”. Apel o
godz. 21 poprowadzi Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego
ks. Ryszard Głowacki SChr. Mszy św. o północy przewodniczyć będzie JE
ks. abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Wiele z puntów czuwania będzie transmitowanych przez Radio Maryja, TV Trwam i
Radio Jasna Góra. Zachęcamy do przesyłania intencji, które będą czytane
i omadlane w czasie czuwania, na adres: czuwanie@chrystusowcy.pl
Szczegołowe informacje będą zamieszczone na stronie internetowej
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
ZABAWA PARAFIALNA
Serdecznie zapraszamy na zabawę parafialną
21 października od godz. 19.30.
Adres: St John’s Hall, Ravenna Road, Putney, SW15 6AW.
Świetną zabawę zapewni zespół „NO NAME”. W programie dwa ciepłe
pyszne dania, zimna płyta, domowe ciasta, kawa i herbata, płatny bar.
Rezerwacje biletów: Estera - tel. 07891551789 i Basia - tel. 07521302525
Wstęp: £35/osoba

