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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
24.11.2019r.
Ty jesteś Panem i Królem mojego życia

Czytanie I - 2 Sm 5, 1-3
Psalm 122
Idźmy z radością na spotkanie Pana
Czytanie II - Kol 1, 12-20
Ewangelia - Łk 23, 35-43
“Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył.
A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał,
niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem,
Bożym Wybrańcem».Szydzili z Niego i żołnierze;
podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc:
«Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie».
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim:
«To jest Król żydowski».
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:
«Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz,
chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie,
odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki,
ale On nic złego nie uczynił». I dodał:

«Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».
Jezus mu odpowiedział:
«Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju».

23.11

Sobota

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA

18.00

O dar nieba dla zmarłej Gosi Hain

24.11.
2019

NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ
JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA

8.30

Za Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla
Polonii

10.00

Śp. Wanda Winiarska; śp. Rodzice: Aleksandra
i Mieczysław; śp. Brat Wojciech

11.30

ZA PARAFIAN

13.00

Za zmarłych z wypominek

18.00

Za zmarłych z wypominek

9.30

NIE MA MSZY ŚW.

19.00

NIE MA MSZY ŚW.

9.30

NIE MA MSZY ŚW.

19.00

NIE MA MSZY ŚW.

9.30

NIE MA MSZY ŚW.

19.00

Śp. Marcin Gwiaździński (zmarły ostatnio)

9.30

Za zmarłych z wypominek

19.00

Śp. Lesław Żukotyński (w dzień imienin)

9.30

Za zmarłych z wypominek

19.00

Za zmarłych z wypominek

Święto św. Andrzeja,
apostoła

9.30

Śp. Andrzej Żydło i za zmarłych z rodziny

PIERWSZA NIEDZIELA
ADWENTU

18.00

Śp. Rene Castellaz (21 rocz. śmierci)

PIERWSZA
NIEDZIELA ADWENTU

8.30

Śp. Leokadia Pękala

10.00

Za Parafian

11.30

O Boże miłosierdzie dla śp. Mieczysława Żuk

13.00

O Boże błogosławieństwo dla Marzeny Syguła
z okazji urodzin

18.00

Śp. Michał i Anna Bielkowicz;
Śp. Helena Kamińska
Śp. Maria Mohammed

Wimbledon

25.11

26.11

27.11

28.11

29.11

30.11

01.12.
2019

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

NIEDZIELA

Dzień Powszedni

Dzień Powszedni

Dzień Powszedni

Dzień Powszedni

Dzień Powszedni

Wimbledon

JUBILEUSZ 60-LECIA
NASZEJ PARAFII.
Wszystkich serdecznie zapraszamy
do wspólnego świętowania.
VERBA SACRA. Dzisiaj, 24 listopada, o godz. 15.00,
prezentacją Księgi Mądrości, w wykonaniu wspaniałej
polskiej aktorki Haliny Łabonarskiej, rozpoczynamy świętowanie Jubileuszu 60 lecia powstania naszej parafii Wimbledon-Putney. Wszystkich naszych Drogich Parafian i
Gości, w tych dniach naszego Jubileuszu, serdecznie
zapraszamy do wspólnego dziękczynienia i prosimy o szczerą i gorącą modlitwę aby nasza parafia była - jak kiedyś
powiedział papież Franciszek do polskich biskupów (te słowa przypomniał ks. biskup Lechowicz w swoim liście) "domem ludu Bożego, miejscem kreatywności, odniesienia
i macierzyństwa".
UROCZYSTY JUBILEUSZOWY KONCERT.
Niedziela 1 GRUDNIA po Mszy św. o godz. 11.30.
UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA.
Pod przewodnictwem ks. biskupa Wiesława Lechowicza.
Sobota 7 GRUDNIA o godz. 18.00
Po Mszy św. wszystkich wiernych i gości zapraszamy do sali
parafialnej na wspólny jubileuszowy poczęstunek i dzielenie
jubileuszowego tortu. Wszystkie szczegóły dotyczące Jubileuszu znajdują się na plakatach.
NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ. Ze względu na dzień skupienia
księży chrystusowców jutro 25 .11. (poniedziałek) i we wtorek (26.11.) nie będzie sprawowana Msza św. rano i wieczorem w naszym kościele w Putney. Prosimy dokładnie sprawdzić w Biuletynie.
ADWENT. W najbliższą niedzielę 1 grudnia rozpoczynamy
adwent - czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia
ale także okres, w którym Kościół intensywniej przypomina
o powtórnym przyjściu Chrystusa i końcu czasów.
REKOLEKCJE ADWENTOWE. Rekolekcjami adwentowymi kończymy nasze parafialne uroczystości jubileuszowe.
RORATY. Rozpoczynamy w poniedziałek 2 grudnia. Roraty
będą odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. O
godz. 6.10 śpiewamy godzinki o Niepokalanym Poczęciu
NMP. Po roratach zapraszamy na śniadanie.
1.12. I NIEDZIELA MIESIĄCA. Po Mszy o 11.30 zmiana
tajemnic dla członków Żywego Różańca. Zapraszamy chętnych do Żywego Różańca.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania od środy do piątku
o godz. 18.00.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele, w każdy wtorek
po wieczornej Mszy św. Prosimy zabrać ze sobą Pismo św.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH. Prosimy także o modlitwę za tych,
którzy odeszli do wieczności, których imiona wypisujemy na kartach
wypominkowych.

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: 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.

KWIATY DO KOŚCIOŁA. Ofiary na kwiaty składamy do
puszki, która znajduje się w ścianie, po lewej stronie, przy
wejściu do kościoła albo bezpośrednio w zakrystii. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie zaprasza na pyszne polskie ciasto i kawę. Osobą odpowiedzialną
za kawiarenkę jest p. Agnieszka Antonowicz. Kontakt:
Tel: 07894740884; email: aga-tom5@wp.pl
KANCELARIA PARAFIALNA. W tym tygodniu kancelaria
parafialna czynna w środę i czwartek bezpośrednio po
Mszy św. wieczornej (około 19.45). Tych, którzy przychodzą tylko do kancelarii, prosimy, aby zaczekali w kruchcie
kościoła i nie przeszkadzali we mszy świętej
KAWIARENKA DIALOGOWA MAŁŻONKÓW.
15 grudnia, godz. 15.30 - 17.30, zapraszamy na rozpoczynający się cykl spotkań pt. ‘’Kawiarenka Dialogowa Małżonków’’. Mile widziane każde małżeństwo bez względu na
wiek i staż małżeński. Temat pierwszej kawiarenki: ‘’Czy
nasze rozmowy to Dialog Małżeński?’’. Wstęp wolny, zapewniamy opiekę dla dzieci. Ze względu na ograniczoną
ilość miejsc prosimy o uprzednią rezerwację stolika: p. Ola
07971841343; plakat i ulotka przy wyjściu z kościoła.
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY W ANGIELSKIEJ SZKOLE.
Zapraszamy na kiermasz świąteczny w zaprzyjaźnionej
szkole angielskiej Our Lady Queen of Heaven, 29 listopada 3-5pm (SW19 6AB).
SPECJALNA TACA. Zgodnie z kalendarzem kolekt specjalnych PMK na dzisiaj (tj. 24/11) zaplanowana jest kolekta
specjalna na IPAK.
ZBIÓRKA PACZEK ŚWIĄTECZNYCH DLA DZIECI Z
UBOGICH I WIELODZIETNYCH RODZIN ORAZ DLA
OSÓB BEZDOMNYCH. Tak jak w ubiegłym roku prosimy o
przygotowanie paczki wielkości pudełka na buty i owinięcie
jej w świąteczny papier: dla osoby bezdomnej (np. skarpety,
przybory toaletowe itp.) lub dla dziecka (np. słodycze,
zabawki itp.). Prosimy nie wkładać do paczek owoców.
Prosimy również o zaznaczenie dla kogo przeznaczona jest
paczka - chłopiec, dziewczynka (można podać wiek dziecka), kobieta, mężczyzna. Tak przygotowane paczki są
wysyłane do franciszkańskiej kuchni charytatywnej we
Wrocławiu przy parafii św. Antoniego. Link do strony: http://
antoni.w-w.pl/index.php/kuchnia-charytatywna/

