Gdy w jesiennym smutku zamiera przyroda, także nasze myśli coraz bardziej biegną w stronę
kresu, ku któremu wszystko nieustannie zmierza. Świat również będzie miał swój kres, ale nie
będzie to zagłada i nicość – w dniu ostatnim ziemskiej historii objawi się Pan, sprawiedliwy
Sędzia i Zbawiciel narodów i rozpocznie się Królestwo, któremu nie będzie końca – nowe niebo
i nowa ziemia. Te prawdy przypomni nam głoszone przez Kościół słowo, a Eucharystia
wprowadzi nas w tajemnicę Chrystusa, który już dziś daje nam zadatek życia w przyszłym
świecie.
Liturgia Słowa: Ml 3,19-20a; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,5-19
Refren psalmu: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.

Sobota 12. 11.
18:00
Za zmarłych polecanych na kartach wypominkowych
Niedziela: 13.11.
9:00
Za zmarłych polecanych na kartach wypominkowych
11:00 Za zmarłych polecanych na kartach wypominkowych

17 Victoria Street, Dunstable, LU6 3AZ

17 Victoria Street, Dunstable, LU6 3AZ

Langcliffe Dr, Milton Keynes MK13 7PL

13:30

Za zmarłych polecanych na kartach wypominkowych

17:30

Za zmarłych polecanych na kartach wypominkowych

19:00

Za zmarłych polecanych na kartach wypominkowych

17 Victoria Street, Dunstable, LU6 3AZ

33 Westbourne Rd, Luton, LU4

Poniedziałek 14.11.
Pogrzebowa śp. Zofia Lazarewicz
11:45
19:00
WTOREK 15.11.

17 Victoria Street, Dunstable, LU6 3AZ

NIE MA - MSZY ŚWIĘTEJ

Środa 16.11.
17 Victoria Street, Dunstable,
śp. Nadzieja Cabut
10:00
O Boże błog. dla Małgorzaty i Roberta z okazji 20 rocz. ślubu
19:00
Czwartek 17.11.
17 Victoria Street, Dunstable,
śp. Piotr Mróz
10:00

LU6 3AZ

LU6 3AZ

Langcliffe Dr, Milton Keynes MK13 7PL

O Boże błog. dla Rodziny Kościukiewiczów
19:30
Piątek 18.11.
10:00
Pogrzebowa – śp. Nadzieja Cabut
11:00
śp. Waleria i Leon Podwojscy oraz z zmarłych z ich Rodzin
19:00

Dunstable, LU6 3AZ

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 20.11.2016.

UROCZYSTOŚĆ PATRONALNA TOWARZYSTWA
CHRYSTUSOWEGO
Jezus Chrystus, który nas miłuje, Władca królów ziemi, zgromadził nas dzisiaj, abyśmy
razem z Nim złożyli chwałę i uwielbienie Bogu Ojcu. On, który przez chrzest włączył
nas w swoje królewskie kapłaństwo, uczy nas królowania nad sobą i nad światem
poprzez dawanie świadectwa prawdzie i wskazywanie na inne – nie tylko materialne –
wartości, które nie są z tego świata, a którymi są: miłość, sprawiedliwość i pokój.
Liturgia Słowa: Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; J 18,33b-37
Ref. psalmu: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

Sobota 19. 11.
Dunstable, LU6 3AZ
śp. Halina Bartoszewicz w 1 rocz. śm.
18:00
Niedziela: 20.11.
17 Victoria Street, Dunstable,
śp. Leonarda Pius Farbotko
9:00
11:00 O Boże błog. dla męża Andrzeja w 40 rocz. ur. (zamówiona od żony i dzieci)

LU6 3AZ

Langcliffe Dr, Milton Keynes MK13 7PL

13:30

śp. Marek Wasiak 2 m-c po śmierci

17:30

Za Dziadków śp. Władysław Hebda; śp. Stanisala Gajda (od wnuków i córki Ludmiły)

17 Victoria Street, Dunstable, LU6 3AZ

33 Westbourne Rd, Luton, LU4

19:00 śp. Jonas Szalc 5 rocz. śm. ; śp. Edmund Szalc 7 rocz. śm.
Poniedziałek
21.11.
śp. Helena Kozera
10:00
WTOREK 22.11.

17 Victoria Street, Dunstable, LU6 3AZ

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

śp. Jan, Janina, Zgmunt, Irena
10:00
W 15 rocz. urodzin syna Rafała – o Boże błog. i dary Ducha Świętego
19:00
Środa 23.11.2016
17 Victoria Street,
10:00
19:00
Czwartek 24.11.
10:00

Dunstable, LU6 3AZ

Dunstable

Langcliffe Dr, Milton Keynes MK13 7PL

19:30
Piątek
10:00

19:00

25.11.

17 Victoria Street, Dunstable, LU6 3AZ

Dziekczynno – błagalna z okazji 4 rocz. ślubu Małgorzaty i Peter oraz w 2 rocz. ur. Julia

I NIEDZIELA ADWENTU – Rok A – 27.11.2016.
Sobota 26. 11.
18:00

Niedziela:
9:00
11:00

Dunstable, LU6 3AZ

Z podziekowaniem za otrzymane łaski oraz z prośba o dalsze łaski oraz z prośbą o Boże
błog. i opiekę Matki Bożej dla Małżonków Marta i Dawid z okazji rocz. ślubu

27.11.2016

O zdrowie i Boże błog. dla Lecha
śp. Kazimierz Drzazga

17 Victoria Street, Dunstable, LU6 3AZ

Langcliffe Dr, Milton Keynes MK13 7PL

13:30

śp. Genowefa Skajwo (37 rocz. śm.) oraz o Boże błog. dla Marka Skajwo (50 rocz. ur.)

17:30

śp. Czesław Łukasiewicz (1 rocz. śm.)

19:00

śp. Józef Habla

17 Victoria Street, Dunstable, LU6 3AZ

33 Westbourne Rd, Luton, LU4

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

1. Msze Święte - POGRZEBOWE: 14 LISTOPADA O GODZ. 11:45 – ŚP. ZOFIA LAZAREWICZ
18 LISTOPADA O GODZ. 11:00 – ŚP. NADZIEJA CABUT

2.Rada Administracyjno-Ekonomiczna i Duszpasterska - 28 listopada 2016 o godz. 19 00
3. Klasa A-level z Polskiej Szkoły serdecznie zaprasza na obchody Narodowego Święta
Niepodległości w niedzielę 13 listopada. Po uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 uczniowie
klasy maturalnej zapraszają na Urodziny Ojczyzny. W programie życzenia dla Polski i
Polaków, tort urodzinowy i wspólny śpiew piosenek i pieśni dla Ojczyzny. Otwarta będzie
kawiarenka z kawą, herbatą i domowymi wypiekami.
4. Już po raz ósmy w drugą niedzielę listopada w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień
Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Dzień ten popiera Episkopat Polski, a
Ojciec Święty w poprzednich latach podczas modlitwy „Anioł Pański” zwracając się do
Polaków zachęcał do wsparcia naszej akcji. Ze względu na dramatyczną sytuację
podobnie jak miało to miejsce w 2010 dzień ten ponownie będzie poświęcony sytuacji
chrześcijan w Iraku.
5. Spotkania dla ministrantów i ich rodziców odbywają się w pierwszą i ostatnią niedzielę
miesiąca. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do bliskości z Chrystusem w
Eucharystii poprzez posługę ministranta czy lektora. Zapraszamy serdecznie!
6. Parafialny Klub Filmowy, który inaugurował swoją działalność tydzień temu, zaprasza na
następne spotkanie do sali parafialnej 3 grudnia o godz. 19.00. Zachęcamy amatorów
dobrego i ambitnego kina do wspólnego obejrzenia filmu i dyskusji.
7. Za tydzień ostatnia niedziela roku kościelnego, a więc uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Jest to święto tytularne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii. W
łączności z Polakami w Ojczyźnie i na całym świecie odprawiamy nowennę
przygotowującą do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Uroczyste
nabożeństwo uwielbienia w sobotę po Mszy świętej o godz. 18.00, zakończone Apelem
Jasnogórskim o godz. 20.00.

8. Nupturienci pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński

powinni co najmniej 6

miesięcy przed planowaną datą ślubu skontaktować się z duszpasterzem w celu rozpoczęcia
procedur związanych ze spisaniem protokołu kanonicznego badania narzeczonych.

9. SAKRAMENT CHRZTU –

Zgłoszenia do chrztu dzieci – co najmniej miesiąc przed

planowanym terminem chrztu. Sakrament chrztu udzielany jest w naszej Parafii w II lub IV
niedziele miesiąca (po za okresami uroczystości). NAUKI PRZEDCHRZCIELNE – obowiązują
Rodziców i Rodziców chrzestnych. W naszej Parafii katechezy przedchrzcielne odbywają się w I
sobotę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 18 00 w DUNSTABLE.

10.SKŁADKI DODATKOWE: 20/11 – na Instytut Polski Akcji Katolickiej, 04/12 – Pomoc
Kościołowi na Wschodzie.

11.Zachęcamy do składania ofiar na tacę przez koperty Gift Aid. Każdy, kto płaci podatki w tym kraju
może to uczynić. Wcześniej należy podpisać deklarację Gift Aid, która jest dostępna w zakrystii. Od
każdej ofiary państwo zwraca parafii 25% sumy przekazanej na tacę w kopertach Gift Aid. Mamy
wydrukowane nowe koperty Gift Aid, są one dostępne z tyłu kościoła oraz w zakrystii. Dziękujemy
tym, którzy już składają ofiary poprzez Gift Aid.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Małego Gościa
Niedzielnego, Anioła Stróża, Różańca.

12.

LISTA PARAFIAN – Lokalne Polskie Misje Katolickie w Anglii i Walii nie są parafiami
terytorialnymi tylko personalnymi. By do takiej Wspólnoty należeć trzeba się formalnie zapisać na
Listę Parafian. Jest to ważne z wielu powodów. A najważniejsze to chociażby te związane z
załatwianiem wszelkich formalności przedślubnych, wystawianiem referencji do szkół katolickich,
wydawaniem zaświadczeń dla rodziców chrzestnych, itp.

13.Biuro parafialne!

Kancelaria czynna po uprzednim kontakcie telefonicznym (01582 662807) lub

e-mailowym (parafiadunstable@gmail.com).

W NIEDZIELE KANCELARIA NIE CZYNNA

– po niedzielnych Mszach Świętych przyjmowane są tylko intencje Mszy Świętej.

14. OFIARY ROCZNE RODZINNE: Pazik J.R.; Pastucha Urszula i Aleksander
15. KWIATY - BEZIMIENNE
16. PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY – LISTOPAD 2016
Ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w
swoim wysiłku solidarności.
Ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty,
nie ulegając pokusie zniechęcenia.
17. Drogim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia w promieniach Bożej łaskawości wraz
z modlitwą.

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym
1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy
przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie,
poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden
masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą,
Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w
Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam
Chryste!
- W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
- W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
- W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
- W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
- W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
- W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
- W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
- W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
- Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
- Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz
Królu, dziękujemy!
- Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu,
dziękujemy!
- Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
- Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy,
a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich.
Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia.
Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe
nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
- Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!
- Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!
- Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
- Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!
- Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących!
Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy
sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a
zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską,
oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się
sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i
Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca
Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji
zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece
Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę
Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe
Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości,
miłości i pokoju.
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki
wieków. Amen.

