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30 NIEDZIELA ZWYKŁA - 29.10.2017r.
ROCZNICA POŚWIĘCENIA
WŁASNEGO KOŚCIOŁA
Czytanie I - 1 Krl 8, 22-23. 27-30
Ps 84 - Jak miła, Panie,
jest świątynia Twoja
Czytanie II - 1 Kor 3, 9b -11. 16 -17

Ewangelia - Mt 16, 13 - 19
„Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają
Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni
za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew
nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś
Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam
klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie,
a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

28.10 Sobota

Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła 18.00

29.10 NIEDZIELA
2017

UROCZYSTOŚĆ
POŚWIĘCENIA
WŁASNEGO
KOŚCIOŁA

8.30
10.00
10.00
11.30

Wimbledon

12.45
18.00

Za Parafian
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

30.10 Poniedziałek Dzień powszedni

9.30
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
W intencji córki Emilki z okazji 3 rocz. urodzin; o Boże błogosławieństwo, potrzebne
łaski i opiekę Matki Najświętszej

31.10 Wtorek

Dzień powszedni

9.30
19.00

Śp. Maria Filipowicz i Franciszek Piszcz
Śp. Józefa Zwierkowska
Śp. Antoni Zwierkowski

1.11

Środa

Uroczystość
Wszystkich Świętych

9.30
19.00
20.30

Za zmarłych z wypominek
Za zmarłych z wypominek
Za zmarłych z wypominek

2.11

I Czwartek
Miesiąca

Wspomnienie Wszystkich 9.30
Wiernych Zmarłych
19.00
20.30

Intencja własna
Za wszystkich wiernych zmarłych
Intencja papieska

3.11

I Piątek
Miesiąca

Dzień powszedni

9.30
19.00

O łaskę nawrócenia dla Sylwii i jej córki
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

4.11

I Sobota
Miesiąca

Wspomnienie św. Karola
Boromeusza

9.30

Za zmarłych członków Różańca
(intencja od członków Różańca)

17.00

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca
Matki Bożej
Dziękczynna; za Piotra i Annę o Boże
Błogosławieństwo i dary Ducha Świętego

5.11
2017

NIEDZIELA

31 NIEDZIELA
ZWYKŁA

18.00

31 NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30
10.00
11.30

Wimbledon

12.45
18.00

Z okazji 40 urodzin o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Doroty
Śp. Robert Kretowicz w 7 rocz. śmierci
Śp. Barbara i Zygmunt Nowaccy i zmarli
z rodzin Nowackich, Żukotyńskich
i Chmielowców
W dniu urodzin Danuty Tomaka o wszelkie
łaski Boże dla niej i jej rodziny
O dobrych współmałżonków dla członków
Róży

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od
poniedziałku do piątku o godz. 18.00.
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 30 i 31 PAŹDZIERNIKA. Zapraszamy na
wspólny różaniec rano bezposrednio po Mszy św. o
godz. 9.30 oraz w czasie adoracji Najświętszego
Sakramentu o godz. 18.20. W sobotę i niedzielę różaniec bezpośrednio po Mszy św.
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
1.11.2017 - Msze św. o godz. 9.30, 19.00 i 20.30
Różaniec za zmarłych z wypominek rano po Mszy
o godz. 9.30 i wieczorem o godz. 20.00.
DZIEŃ ZADUSZNY.
2.11.2017 - Msze św. o godz. 9.30, 19.00 i 20.30
Różaniec za zmarłych z wypominek rano po Mszy
o godz. 9.30 i wieczorem o godz. 20.00.
3.11. I PIĄTEK MIESIĄCA. Adoracja Najświętszego
Sakramentu i okazja do spowiedzi św. o godz.18.00.
Różaniec za zmarłych z wypominek o 18.20.
4.11. I SOBOTA MIESIĄCA. Nabożeństwo
do Niepokalanego Serca NMP o godz. 17.00.
5.11. I NIEDZIELA MIESIĄCA. Zmiana tajemnic
różańcowych po Mszy św. o godz. 11.30.
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).
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 CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian zwłaszcza za panią Stasię Pawlik .
MODLITWA ZA ZMARŁYCH.
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
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 i wtorek po Mszy św. rano i wieczorem.
KLUB SENIORA. Klub Seniora zaprasza tradycyjnie w
I czwartek miesiąca 2 listopada na spotkanie. W programie Msza św. o godz. 9.30, później spotkanie w sali
parafialnej, gimnastyka i wspólny posiłek.
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.

PODZIĘKOWANIE. Na ręce pani prezes Elżbiety
Kozłowskiej składamy naprawdę wielkie i gorące poOFIARY NA TACĘ: 22.10.2017:
dziękowanie wszystkim, którzy całym sercem zaanga- Putney - £875.08; Wimbledon - £141.70;
Gift Aid - £639.50; Serdeczne Bóg zapłać za ofiary!!!
żowali się w przygotowanie zabawy parafialnej.
Papieskie Dzieła Misyjne - £701.14

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.
JASEŁKA
11 listopada o godz. 16.00 w sali parafialnej odbędzie się pierwsze spotkanie dla dzieci biorących udział w jasełkach parafialnych. Zapraszamy.

