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TRZYDIESTA
NIEDZIELA ZWYKŁA
20.10.2019r.
Wsłucham się w Jezusa

Czytanie I - Syr 35, 12-14. 16-18
Psalm 34
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Czytanie II - 2 Tm 4, 6-9. 16-18
Ewangelia - Łk 18, 9-14
„Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie,
że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić,
jeden faryzeusz, a drugi celnik.
Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił:
„Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy,
niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik.
Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze
wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał
nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc:
„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony,
nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa,
będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

26.10

Sobota

TRZYDZIESTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.00

O spokój duszy i wieczną szczęśliwość w niebie dla
Marii Michurskiej

27.10.
2019

NIEDZIELA

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

Wimbledon

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

28.10

Poniedziałek

Święto świętych Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza

9.30
19.00

Śp. Michał Kukurudza
Śp. Andriej Jakubowski (12 rocz. śmierci)
Śp. Aleksander i Paweł Jakubowscy

29.10

Wtorek

Dzień Powszedni

9.30
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
Śp. Jan Kałuba

30.10

Środa

Dzień Powszedni

9.30
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Emilki
z okazji 5 urodzin

31.10

Czwartek

Dzień Powszedni

9.30
19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
W intencjach misyjnych Kościoła

01.11

I Piątek
Miesiąca

Uroczystość
Wszystkich Świętych

9.30
19.00
20.30

Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa
Śp. Ks. Krzysztof Gawęcki
Za zmarłych z wypominek

02.11

I Sobota
Miesiąca

Wspomnienie wszystkich
wiernych zmarłych

9.30
10.00

Za zmarłych z wypominek
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
i różaniec za zmarłych

TRZYDZIESTA
PIERWSZA
NIEDZIELA ZWYKŁA

18.00

Za zmarłych z wypominek

8.30

Śp. Józefa Zwierkowska, śp. Józef Piszcz

10.00

Śp. Rafał Demarczuk (4 rocz. śmierci)

11.30

Śp. Barbara i Zygmunt Nowaccy i zmarli z rodzin Nowackich, Żukotyńskich i Chmielowców

13.00

O Boże miłosierdzie i radość nieba dla
Śp. Józefa, Marty i Wacława Tracz

18.00

Śp. Kazimierz Naumczyk

03.11.
2019

NIEDZIELA

TRZYDZIESTA
PIERWSZA
NIEDZIELA ZWYKŁA

Wimbledon

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania od poniedziałku
do piątku o godz. 18.00.
RÓŻANIEC W PAŹDZIERNIKU.
W ostatnim tygodniu października zapraszamy na różaniec
rano i wieczorem po mszy św.:
Poniedziałek-Domowy Kościół; Wtorek - Siostry Misjonarki
Środa - Grupa św. o. Pio; Czwartek - Wspólnota “Galilea”
RÓŻANIEC DLA DZIECI.
W środę o godz. 17.00. Zakończenie.
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.
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1.11.2019
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 2.11.2019
Msze św. o godz. 9.30 i 18.00
Różaniec za zmarłych z wypominek rano po Mszy o godz.
9.30 i wieczorem o godz. 19.00.

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. Dzisiaj 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
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele, w każdy kościoła.
JUBILEUSZOWY GOŚĆ NIEDZIELNY. Dzisiaj z okazji 125
wtorek po wieczornej Mszy św. Prosimy zabrać ze sobą
lecia Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, „Gość NiePismo św. Serdecznie zapraszamy.
dzielny” zawiera materiał informacyjny razem ze zdjęciami
KANCELARIA PARAFIALNA. W tym tygodniu kancelaria
dotyczącymi Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Do
parafialna czynna w poniedziałek i wtorek po mszy św. i
różańcu, rano i wieczorem. (rano:10.20, wieczorem: 20.00). „Gościa” dołączona jest również płyta DVD z filmem o
Świętej Bernadecie. Od dzisiejszego numeru cena „Gościa”
Tych, którzy przychodzą tylko do kancelarii, prosimy, aby
wynosi £2.00.
zaczekali w kruchcie kościoła i nie przeszkadzali we mszy
OKOLICZNOŚCIOWY OBRAZEK. Na pamiątkę jubileuszu
świętej czy różańcu.
SPECJALNA TACA. Zgodnie z kalendarzem kolekt specjal- każda rodzina otrzyma dzisiaj okolicznościowy obrazek z
nych PMK, dzisiaj tj. 27 października zaplanowana jest kolek- modlitwą przez wstawiennictwo bł. Marii Franciszki Siedliskiej, która jest patronką PMK.
ta specjalna na Papieskie Dzieła Misyjne.
SPRZĄTANIE POLSKICH CMENTARZY. Jak co roku
organizacja Poland Street organizuje akcję sprzątania
KWIATY DO KOŚCIOŁA. Ofiary na kwiaty składamy do
polskich grobów na cmentarzach w Londynie. Zachęcamy
puszki, która znajduje się w ścianie, po lewej stronie, przy
wejściu do kościoła albo bezpośrednio w zakrystii. Serdecz- naszych parafian do wzięcia udziału w tej pięknej akcji.
Więcej szczegółów na plakacie w kruchcie kościoła.
nie dziękujemy za wszystkie ofiary.
1.11. I PIĄTEK MIESIĄCA. 18.00 - Adoracja Najświętszego
Sakramentu i okazja do spowiedzi św. ; 19.00 - Msza św.
20.00 - Różaniec za zmarłych z wypominek
2.11. I SOBOTA MIESIĄCA. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP po Mszy św. porannej i różaniec za zmarłych
3.11. I NIEDZIELA MIESIĄCA. Po Mszy o 11.30 zmiana
tajemnic dla członków Żywego Różańca. Zapraszamy chętnych do Żywego Różańca.

OGÓLNY PLAN UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH 60-LECIA NASZEJ PARAFII WIMBLEDON-PUTNEY:

24 listopada - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - VERBA SACRA - Putney - godz. 15.00
Przemysław Basiński - dyrektor projektu; Halina Łabonarska, aktorka - uroczysta recytacja
1 grudnia - Niedziela - MSZA ŚWIĘTA I UROCZYSTY KONCERT JUBILEUSZOWY - Putney - godz. 11.30
Paweł Bębenek - kompozytor i dyrygent; ks. Piotr Spyra - kompozytor i aranżer
7 - 11 grudnia - REKOLEKCJE ADWENTOWE - ks. Marek Grygiel, chrystusowiec, superior Domu Głównego
7 grudnia - Sobota - UROCZYSTA JUBILEUSZOWA DZIĘKCZYNNA MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem
Ks. Biskupa Wiesława Lechowicza - Putney - godz. 18.00

8 grudnia - Niedziela - UROCZYSTA JUBILEUSZOWA DZIĘKCZYNNA MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem
Ks. Biskupa Wiesława Lechowicza - Wimbledon - godz. 13.00
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 3 listopada 2019 r. o godz. 15.00 na cmentarzu Putney Vale koło Asdy.
- w niedzielę 10 listopada 2019 r. o godz. 14.15 na cmentarzu Gap Road Cemetery - Wimbledon, SW19 8JA
(autobus nr 156 i 439)
KOLUMBARIUM POD KOŚCIOŁEM
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
Od 1 do 8 listopada codziennie odmawiamy różaniec za wypisanych w wypominkach, po mszy św. rano i wieczorem. Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i
modlitwę za 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 do skrzynki w kaplicy Matki
Bożej. 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.
HARCERSTWO & KOMINEK 101-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI. Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej Parafii, w
niedzielę 10 listopada o 10.00 zostanie odprawiona Msza Święta z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości z udziałem harcerzy. Po Mszy św. odbędzie się kominek harcerski z pieśniami patriotycznymi,
żołnierskimi i harcerskimi w Sali Parafialnej. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w kominku niepodległościowym. CZUWAJ!
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 9/10 LISTOPADA 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 i ona wyjaśni na jaki cel/projekt przeznaczone będą zebrane pieniądze.

