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Sprawiedliwa zapłata?

Czytanie I - Iz 55, 6 - 9

Ps 145 - Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają
Czytanie II - Flp 1, 20 - 24
Ewangelia - Mt 20, 1 - 16

„Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie
podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników
do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie,
i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników
i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około
jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej
dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
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24.09. NIEDZIELA
2017

25.09

Poniedziałek
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18.00

O Boże łaski i błogosławieństwo Boże
dla Pauline i Andrew w 5 rocz. ślubu
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8.30
10.00

Wimbledon

11.30
12.45
18.00

Za Parafian
O Boże błogosławieństwo dla dzieci,
młodzieży i nauczycieli z Polskiej Szkoły
Putney-Wimbledon w nowym roku
szkolnym
Śp. Hanna Bond w 1 rocz. śm.
Dusze w czyśćcu cierpiące
O Boże błogosławieństwo dla ks. Leszka
i s. Anny w pracy duszpasterskiej

Wspomnienie
Bł. Władysława
z Gielniowa

9.30
19.00

O łaski potrzebne Sofii Holborow, dla jej
męża i synów, w duchu wdzięczności za ich
pomoc
Dziękczynna za otrzymane łaski

26.09

Wtorek

Dzień powszedni

9.30
19.00

Dusze w czyśćcu cierpiące
Za Marka z okazji 42 rocz. urodzin
o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
NMP

27.09

Środa

Wspomnienie św.
Wincentego ă Paulo

9.30
19.00

Dusze w czyśćcu cierpiące
Śp. Stanisław Budzyński

28.09

Czwartek

Wspomnienie św.
Wacława,
męczennika

9.30
19.00

Dusze w czyśćcu cierpiące
Śp. Kazimiera i Franciszek Góral
Śp. Stanisław

29.09

Piątek

Świętych Archaniołów
Gabriela, Michała
i Rafała

9.30
19.00

Dusze w czyśćcu cierpiące
Śp. Dawid Kubiński

30.09

Sobota

Wspomnienie św.
Hieronima,
prezbitera i doktora
Kościoła

9.30

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Luby w dniu imienin

18.00

Śp. Marian Tadeusz Owoc w 40 rocz. śm.
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8.30
10.00

Wimbledon

11.30
12.45
18.00

Dusze w czyśćcu cierpiące
O Boże błogosławieństwo dla Oliwii
z okazji 11 rocznicy urodzin
Za Parafian
Śp. Monika i Józef Nędza
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Agnieszki i Michała w 14 rocz.
ślubu

1.10.
2017

NIEDZIELA

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od
poniedziałku do piątku godz. 18.00 - 18.45.

KATECHEZA CHRZCIELNA - Następne katechezy
14 października i 4 listopada. Ci wszyscy, którzy planują chrzest muszą dostosować się do tych terminów.

RÓŻANIEC. Serdecznie zapraszamy na różaniec w
każdą środę o godz. 18.30.

GALILEA. Od ubiegłego wtorku spotkania wspólnoty
Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea przenoszone są
do domu prywatnego, zgodnie z charyzmatem wspólnoty. Więcej szczegółów pod nr 07931515342 (Aneta).
LITURGIA GODZIN. BREWIARZ (łac.), codzienna
Kościołem centralnym i macierzystym pozostaje koliturgiczna modlitwa Ludu Bożego, uświęcająca czas
ściół w Putney.
przez sprawowanie jej w określonych porach dnia i
nocy. Jako modlitwa całego Kościoła sprawowana jest Galilea zaprasza na Domowe Spotkania Modlitewne:
ROEHAMPTON, SW15 4DD, Wtorek - 20:15,
nie tylko przez kapłanów i osoby konsekrowane, ale
Magda, tel. 0780 181 9821
również przez innych jego członków. Swój charakter
KINGSTON, KT2 6HY, Wtorek - 20:15,
objawia najpełniej, gdy jest celebrowana we wspólnoWiktor, tel. 0758 407 4296
cie - parafialnej, zakonnej, rodzinnej, apostolskiej itp.
SUTTON, SM3 9NL, Piątek - 20:15,
Serdecznie więc zapraszamy w każdy piątek rano o
Gosia, tel. 0755 199 0390
godz. 8.45 (JUTRZNIA) oraz wieczorem o godz. 18.30 Więcej informacji na www.uk.galilea.pl
(NIESZPORY).
KLUB SENIORA. Klub Seniora zaprasza tradycyjnie w
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH
I czwartek miesiąca 5 października na spotkanie. W
w niedzielę 1.10.2017r. po Mszy św. o godz. 11.30.
programie Msza św. o godz. 9.30, później spotkanie w
W tym roku duszpasterskim Siostra Anna wspólnie
sali parafialnej, gimnastyka i wspólny posiłek.
razem p. Kamilą poprowadzą grupy Żywego Różańca.
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.
KAWIARENKA. Po wakacyjnej przerwie kawiarenka
parafialna znów serdecznie zaprasza na pyszne polskie ciasto. Chętni do pomocy przy niedzielnych
dyżurach proszeni są o kontakt z p. Olgą Wróblewską,
tel. 07919842122.
REMONT DACHU. Rozpoczęliśmy prace na dachu
nad kaplicą Matki Bożej a właściwie na styku kościoła,
kaplicy i zakrystii. To skomplikowany odcinek dachu.
To miejsce wymagające mistrzowskiej ręki. Ufamy, że
firma, którą wybraliśmy posiada świetnych fachowców
i 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.

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.
OFIARY NA TACĘ: 17.09.2017:

Putney - £932.11; Wimbledon - £132.90;
Gift Aid - £556.30; Fundacja Kard.J.Glempa - 392.27
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary!!!

PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie zapra-

szamy do Sali parafialnej na dobry film w każdy
piątek po Mszy świętej wieczornej.
KONKURS. Zapraszamy do konkursu na niezwy-

kłe 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.

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ 2018.
Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 14.00 w kościele. Katechezy poprowadzi i przygotowaniem pokieruje ks. Leszek Rygiewicz, nowy
asystent księdza proboszcza.
PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 2018.
Spotkania rozpoczynają się Mszą świętą w każdy piątek o godz. 19.00 w
kościele. Bezpośrednio po Mszy św. katecheza, którą poprowadzi siostra
Anna Jemioło. Obecność na Mszy i katechezie obowiązkowa.
KONGRES NOWEJ EWANGELIZACJI
W ramach corocznego Kursu Wiedzy Religijnej odbędzie się Kongres Nowej Ewangelizacji: 22-24 września w Manchester. Ks. Rektor PMK zaprasza na ten kongres wszystkich kapłanów a także osoby zaangażowane w
pracę duszpasterską, członków grup modlitewnych i charyzmatycznych.
Kongres poprowadzi zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Rysia. W spotkaniach w Manchesterze będzie uczestniczył również Ks. Biskup Wiesław Lechowicz. Bardzo proszę aby chętni zgłaszali się do zakrystii do ks. Proboszcza.
KONCERT PRAWOSŁAWNEGO CHÓRU MONASTYCZNEGO
Dzisiaj, w niedzielę, 24 września po Mszy świętej wieczornej czyli o 19.00
zapraszamy do naszego kościoła w Putney na koncert chóru prawosławnego z klasztoru św. Elżbiety z Mińska z Białorusi. Bezpośrednio po koncercie będzie można oglądać wystawę dzieł artystycznych wykonanych w
klasztorze. Dochód z tego koncertu przeznaczony jest na cele charytatywne. Plakaty w przedsionku kościoła.
MUSICAL „ŻYCIE MARYI”
„Życie Maryi” to wspaniały musical przedstawiający za pomocą muzyki i
tańca życie Matki Bożej. Ten spektakl jest w równym stopniu wydarzeniem
muzycznym co przeżyciem religijnym. Musical został przygotowany przez
wspólnoty modlitewne z Lublina - Guadalupe i Wspólnotą Najświętszego
Imienia Jezus. POSK, Sala Teatralna, 238-246 King Street, Hammersmith, London, W6 0RF. Sobota 28.10.20117 o godz. 16.30 i 19.30. Niedziela 29.10.2017 o godz. 17.30. Zapraszamy.

