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24 NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.09.2017r.
Zawsze trzeba przebaczać
Czytanie I - Syr 27. 30; 28, 1 - 7
Czytanie II - Rz 14, 7 - 9

Ps 103 - Pan jest łaskawy,

pełen miłosierdzia

Ewangelia - Mt 18, 21 - 35
„Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?
Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem
razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy
zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie
miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten
sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”.
Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze
współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego
współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł
i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili.
Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo
niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się
nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go
katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie
przebaczy z serca swemu bratu».
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8.30

W intencji Leili o Boże błogosławieństwo
i wszelkie łaski z okazji chrztu
Za Parafian
O dobrych współmałżonków dla Członków Róży modlących się w tej intencji
Dusze w czyśćcu cierpiące
O Boże błogosławieństwo dla
Szymona z okazji 1 rocz. urodzin
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Wimbledon

12.45
18.00

Św. Stanisława Kostki,
Zakonnika, patrona
Polski, święto

9.30

Śp. Zofia Schreiber (5 rocz. śmierci)
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Dusze w czyśćcu cierpiące

Dzień powszedni

9.30

O zdrowie i nawrócenie dla Lecha

19.00

Dusze w czyśćcu cierpiące

Św. Andrzeja Kim Taegon, 9.30
prezbitera, Pawła Chong
i Towarzyszy, męczenników, wspomnienie
19.00

O wytrwanie w wierze i łaski potrzebne w
czasie studiów dla Aleksandra

Śp. Mariusz Murzyn
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Czwartek

Św. Mateusza, Apostoła 9.30
i Ewangelisty, święto
19.00

Śp. Ks. Zdzisław Nawrocki SChr
Śp. Ks. Józef Gula SChr (5 rocz. śm.)
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Piątek

Dzień powszedni
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Śp. Ks. Zdzisław Nawrocki SChr
Dusze w czyśćcu cierpiące
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Św. Pio z Pietrelciny,
Wspomnienie
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Dusze w czyśćcu cierpiące
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O Boże łaski i błogosławieństwo dla Pauline
i Andrew w 5 rocz. ślubu
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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
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania codziennie od
poniedziałku do piątku godz. 18.00 - 18.45.

KATECHEZA CHRZCIELNA - 16.09.2017 o
godz.19.00 w kościele. 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 najbliższego wtorku spotkania wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea przenoszone
są do domu prywatnego, zgodnie z charyzmatem
LITURGIA GODZIN. BREWIARZ (łac.), codzienna
wspólnoty. Więcej szczegółów pod nr 07931515342
liturgiczna modlitwa Ludu Bożego, uświęcająca czas
(Aneta). Kościołem centralnym i macierzystym pozoprzez sprawowanie jej w określonych porach dnia i
nocy. Jako modlitwa całego Kościoła sprawowana jest staje kościół w Putney.
nie tylko przez kapłanów i osoby konsekrowane, ale
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
również przez innych jego członków. Swój charakter
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych paraobjawia najpełniej, gdy jest celebrowana we wspólnofian zwłaszcza za panią Stasię Pawlik i pana Mariana
cie - parafialnej, zakonnej, rodzinnej, apostolskiej itp.
Wandela.
Serdecznie więc zapraszamy w każdy piątek rano o
godz. 8.45 (JUTRZNIA) oraz wieczorem o godz. 18.30 BIURO PARAFIALNE . W tym tygodniu czynne w
(NIESZPORY).
poniedziałek, wtorek i piątek po Mszy św. rano i wieczorem.
GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
W 49 rocznicę śmierci św. Ojca Pio zapraszamy
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
w sobotę 23 września 2017:
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
- o godz. 18.00 Msza św. niedzielna
wyjściu z kościoła.
- o godz. 19.00 adoracja Najśw. Sakramentu,
różaniec i nabożeństwo
SPECJALNA TACA. Zgodnie z kalendarzem kolekt
- na koniec ucałowanie relikwi św. Ojca Pio
specjalnych PMK dzisiaj 17 września 2017 zaplanowana jest kolekta specjalna na Fundację Kardynała
RADA DUSZPASTERSKA. Pierwsze powakacyjne
zebranie Rady Duszpasterskiej w środę 20 września o Glempa. Fundacja ta wspiera księży studentów, przyszłych profesorów seminariów duchownych, oraz kagodz. 20.30 w górnej Sali parafialnej. Wszystkich
płanów przybywających do pracy duszpasterskiej w
członków Rady serdecznie zapraszam na Mszę św.
PMK w Anglii i Walii w zdobyciu znajomości języka
o godz. 19.00.
angielskiego poprzez finansowanie kursów językoRADA ADMINISTRACYJNA. Pierwsze powakacyjne wych. W roku 2016 udzielono pomocy finansowej 16
zebranie Rady Administracyjnej w czwartek 21
księżom studentom pochodzącym z 16 różnych diecewrzesnia o godz. 20.30. Wszystkich członków Rady
zji polskich i 2 zgromadzeń zakonnych oraz 5 kapłaserdecznie zapraszam na Mszę św. o godz. 19.00.
nom przybyłym do duszpasterstwa w ramach PMK.
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.
POWITANIE NOWEGO KSIĘDZA. Dzisiaj 17 września - już bardzo oficjalnie - witamy nowego księdza
Leszka Rygiewicza, nowego asystenta ks. Proboszcza. Także dzisiaj witamy bardzo serdecznie siostrę
Annę Jemioło, Misjonarkę Chrystusa Króla, która decyzją władz swojego zgromadzenia zakonnego będzie
posługiwać w naszej parafiiw tym roku duszpasterskim. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy do Sali
parafialnej na „wieczorek zapoznawczy”. Bardzo proszę aby każdy coś przyniósł na stół.

OFIARY NA TACĘ: 17.09.2017:

Putney - £850.28; Wimbledon - £96.05
Gift Aid - £560.80; 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.
Pierwsze spotkanie rodziców i dzieci w sobotę 23 września 2017 o godz.
14.00 w kościele. Katechezy poprowadzi i przygotowaniem pokieruje ks.
Leszek Rygiewicz, nowy asystent księdza proboszcza.
PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 2018.
Pierwsze spotkanie kandydatów i rodziców rozpoczynamy Mszą świętą w
piątek 22 września 2017 o godz. 19.00 w kościele. Bezpośrednio po Mszy
św. katecheza, którą poprowadzi siostra Anna Jemioło.
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
Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła w Putney na koncert chóru
prawosławnego z klasztoru św. Elżbiety z Mińska z Białorusi 24 września
2017 r. po Mszy świętej wieczornej czyli o godz. 19.00. 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.

