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DWUDZIESTA DZIEWIĄTA
NIEDZIELA ZWYKŁA
20.10.2019r.
Ufam Ci Boże!

Czytanie I - Wj 17, 8-13
Psalm 121
Naszą pomocą jest Zbawiciel świata
Czytanie II - 2 Tm 3, 14 – 4, 2
Ewangelia - Łk 18, 1-8

„Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym,
że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym
mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się
z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która
przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim
przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem
rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się
nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa,
wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez
końca i nie zadręczała mnie”». I Pan dodał:
«Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia.
A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych,
którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał
w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich
w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę
na ziemi, gdy przyjdzie?»

19.10

Sobota

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.00

O zdrowie dla Urszuli i Davida

20.10.
2019

NIEDZIELA

DWUDZIESTA
DZIEWIĄTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Kacpra z okazji 14 urodzin

10.00

Śp. Irena i Mieczysław Brzezińscy

11.30

O łaskę nieba dla śp. Teresy Naumczyk

13.00

Dziękczynna za zdrowie Davida

18.00

O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
i prowadzenie Ducha Świętego dla Janiny
z okazji urodzin

9.30

Dziękczynna Trójcy Świętej i Maryi za łaskę
uzdrowienia oka
Za dusze w czyśćcu cierpiące

Wimbledon

21.10

Poniedziałek

Dzień Powszedni

19.00
22.10

Wtorek

Wspomnienie św. Jana
Pawła II, papieża

9.30
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Juranda
i jego rodziców

23.10

Środa

Dzień Powszedni

9.30
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
W intencji Grupy św. Pio i ich rodzin

24.10

Czwartek

Dzień Powszedni

9.30
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
Śp. Cecylia Truś

25.10

Piątek

Dzień Powszedni

9.30
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
O Boże błogosławieństwo dla Rafała i Eweliny
z okazji 5 rocznicy ślubu

26.10

Sobota

Dzień Powszedni

9.30

Śp. Roman Szymański

TRZYDZIESTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.00

O spokój duszy i wieczną szczęśliwość w niebie
dla Marii Michurskiej

TRZYDZIESTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

8.30

Śp. Aleksander Pelikan w 21 rocz. śmierci

10.00

O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne
łaski dla Olivera Dudek w 10 rocz. urodzin

11.30

O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla
dzieci objętych modlitwą w Ruchu „Matki w
modlitwie”

13.00

Za Parafian

18.00

Śp. Izabela Lechowicz i Śp. Eric Swaffer

27.10.
2019

NIEDZIELA

Wimbledon

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania od poniedziałku
do piątku o godz. 18.00.
WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II. Zapraszamy na
mszę św. wieczorną, różaniec i nabożeństwo do św. Jana
Pawła II we wtorek 22 października o godz.19.00
NABOŻEŃSTWO DO ŚW. OJCA PIO.
Zapraszamy w środę 23 października 2019 r.
- o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
- o godz. 19.00 Msza św.
- po Mszy św. różaniec, nabożeństwo do św. Pio
i ucałowanie relikwii świętego
RÓŻANIEC W PAŹDZIERNIKU.
Jak co roku zapraszamy codziennie na wspólny różaniec
bezpośrednio po Mszy św. rano i wieczorem do kaplicy Matki
Bożej Częstochowskiej. Serdecznie zapraszamy grupy i
wspólnoty parafialne do prowadzenia różańca:
Poniedziałek - Domowy Kościół
Wtorek - Siostry Misjonarki
Środa - Grupa św. o. Pio
Czwartek - Wspólnota “Galilea”
Piątek - Mężczyźni św. Józefa
Sobota - Żywy Różaniec
Niedziela - Zespół Muzyczny
RÓŻANIEC DLA DZIECI.
W każdą środę i piątek o godz. 17.00
SPOTKANIE. W łączności z członkami Żywego Różańca
w Polsce zapraszamy wszystkie nasze Róże Różańcowe
na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 24
października, o godz.14.00 w kościele.
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Po raz kolejny zapraszamy
wszystkie dzieci na bal wszystkich świętych, który odbędzie
się w czwartek 31 października o godz. 17.00 w sali parafialnej na dole. Więcej szczegółów na plakatach.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele, w każdy
wtorek po wieczornej Mszy św. Prosimy zabrać ze sobą
Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
KANCELARIA PARAFIALNA. W tym tygodniu kancelaria
parafialna czynna w poniedziałek i wtorek po mszy św. i
różańcu, rano i wieczorem. (rano:10.20, wieczorem: 20.00).
Tych, którzy przychodzą tylko do kancelarii, prosimy, aby
zaczekali w kruchcie kościoła i nie przeszkadzali we mszy
świętej czy różańcu.

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
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.

KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie zaprasza na pyszne polskie ciasto i kawę. Nową osobą odpowiedzialną za kawiarenkę jest p. Agnieszka Antonowicz.
Kontakt: Tel: 07894740884,
email: aga-tom5@wp.pl
125 LAT POLSKIEJ MISJI W ANGLII I WALII. 27 października o godz. 12.30 zostanie odprawiona Jubileuszowa Msza
św. w kościele MB Częstochowskiej i św. Kazimierza na
Devonii. Szczegóły na plakacie w kruchcie kościoła.
JUBILEUSZOWY GOŚĆ NIEDZIELNY. Jak informuje nas
Ks. Rektor PMK, z okazji 125 lecia Polskiej Misji Katolickiej
w Anglii i Walii, „Gość Niedzielny” z dnia 27 października
2019 roku, będzie zawierał materiał informacyjny razem ze
zdjęciami dotyczący Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Do tego numeru dołączona będzie również płyta DVD
z filmem o Świętej Bernadecie. Od tego numeru zostaje
KARTKI NA WYPOMINKI LISTOPADOWE. Na szafie, przy wyjściu z kościoła są wystawione kartki na wypominki. Będziemy jak co również podwyższona cena „Gościa” do £2.00.
Na pamiątkę jubileuszu PMK wspólnie z IPAK wydały także
roku modlić się na różańcu za naszych bliskich zmarłych wypisanych na tych kartkach. Prosimy o czytelne wypisanie imion i nazwisk. okolicznościowy obrazek z modlitwą przez wstawiennictwo
bł. Marii Franciszki Siedliskiej, która jest patronką PMK.
Wypominki składamy bezpośrednio do skrzynki w kaplicy Matki
Bożej. Proszę napisać gdzie i kiedy te wypominki mają być odczyta- Obrazek otrzymamy 27 października.
ne. W listopadzie oprócz różańca będziemy odprawiali Msze święte SPRZĄTANIE POLSKICH CMENTARZY. Jak co roku
za poleconych w tych wypominkach. Oprócz tego, proszę pamiętać, organizacja Poland Street organizuje akcję sprzątania
że w ciągu całego roku odprawiamy Msze święte za dusze w czyść- polskich grobów na cmentarzach w Londynie. Zachęcamy
cu cierpiące. Ofiary za te Msze składamy do skarbony, która jest
naszych parafian do wzięcia udziału w tej pięknej akcji.
umieszczona w ścianie po lewej stronie, przy wejściu do Kościoła.
Więcej szczegółów na plakacie w kruchcie kościoła.

