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UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA
PAŃSKIEGO
7.01.2018r.
Padli na twarz i oddali Mu pokłon
Czytanie I - Iz 60, 1-6
Psalm 72
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi
Czytanie II - Ef 3, 2-3a. 5-6

Ewangelia - Mt 2, 1-12
„Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski?
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. zebrał więc wszystkich
arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu
odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem,
ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie
wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas
ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie
starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu
pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i
zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się
uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali
Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z
powrotem do swojego kraju”.

6.01.

Sobota

OBJAWIENIE PAŃSKIE

18.00

Śp. Łucja Drzymała (8 rocz. śmierci)

7.01.
2017

NIEDZIELA

OBJAWIENIE PAŃSKIE

8.30

Za Parafian

10.00

Śp. Piotr Pszczółka, Adam Pszczółka,
śp. Henryk i Stanisława Lipińscy

11.30

W intencji Koła Różańcowego

12.45

O zgodę i miłość w naszych rodzinach

18.00

Śp. Stanisław Redosz

9.30

Śp. Stanisław Borkowski (rocz. śmierci)

19.00

NIE MA MSZY

OKRES ZWYKŁY; LG t. III;
Czytania mszalne z cyklu II
Dzień powszedni

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00

NIE MA MSZY

Dzień powszedni

9.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00

NIE MA MSZY

9.30

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Seniorów i ich rodzin
NIE MA MSZY

Wimbledon

8.01.

9.01.

10.01.

11.01.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Chrzest Pański, święto

Dzień powszedni

19.00

12.01.

Piątek

Dzień powszedni

9.30
19.00

13.01.

14.01.

Sobota

NIEDZIELA

Dziękczynna za uzdrowienie naszego
2 tygodniowego wnuka Stasia w Warszawie
NIE MA MSZY

9.30

Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o
błogosławieństwo Boże na najbliższe lata dla
Danieli Raczkowskiej

DRUGA NIEDZIELA
ZWYKŁA

18.00

W intencji Łucjana w 70 rocz. urodzin;
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

DRUGA NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30
10.00

Śp. Stasia Pawlik (Gregorianka 1)
O radość życia wiecznego dla śp. Józefa
Michurskiego
Śp. Zbigniew Sibilski w 7 rocz. śmierci
i za zmarłych z rodziny Sibilskich
i Marcinkiewiczów
Śp. Feliks Pawlaczyk
Śp. Maria Godek

11.30
Wimbledon

12.45
18.00

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO TRZECH KRÓLI. Na pamiątkę tego wydarzenia
odbywa się poświęcenie kredy, kadzidła i wody. Kredą
na drzwiach należy napisać: C+M+B = 2018. „Christus
Mansionem Benedicat"(łac.) tzn "Chrystus mieszkania
błogosławi".

MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych
parafian. Proszę o modlitwę w intencji mojego tatusia
Józefa Prucnala (95 lat); a także o uzdrowienie z
ciężkiej choroby nowotworowej dla mamy Alicji; o łaskę
zdrowia dla Anny Siudak; o udrowienie z choroby
nowotworowej dla Magdaleny.

KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna wraca po
świątecznej przerwie i zaprasza na pyszne polskie
ciasto i kawę z profesjonalnego ekspresu do kawy.
Chętni do pomocy przy niedzielnych dyżurach
proszeni są o kontakt z p. Olgą Wróblewską, tel.
07919842122.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH. Prosimy o modlitwę za
zmarłych parafian, zwłaszcza za zmarłą 1 stycznia
2018 r. o godz. 00.15 naszą ukochaną p. Stasię
Pawlik.

SPOTKANIE MINISTRANTÓW. Spotkanie
ministrantów i ministrantek z Dziewczęcej Służby
Maryi w sobotę 13 stycznia. Uczestniczymy we Mszy
św o godz. 18.00 i w parafialnym spotkaniu
opłatkowym na sali parafialnej o 19.30.

POGRZEB . Pogrzeb śp. Stasi Pawlik odbędzie się w
poniedziałek 15 stycznia 2018 r. w naszym kościele w
Putney. 10.30 - różaniec; 11.00 - Msza pogrzebowa;
13.00 - modlitwy przy grobie na cmentarzu Putney
Vale. Z cmentarza wracamy na ciepłą herbatę i ciastko
do Sali parafialnej. Serdecznie zapraszamy naszych
parafian na pogrzeb.

OPŁATEK PARAFIALNY i JASEŁKA. Serdecznie
zapraszamy naszych Parafian na Opłatek parafialny
i Jasełka w sobotę 13 stycznia, bezpośrednio po
Mszy św. wieczornej. Rozpoczęcie około 19.30.
Próba Jasełek odbędzie się w środę 10 stycznia
o godz. 17.00 w dolnej sali parafialnej.

EWANGELIA 2018. Droga, Prawda i Życie. Książka
jest podstawową pomocą dla każdego, kto chce
uczynić słowo Boże stałym elementem swojego życia.
Do nabycia w zakrystii. Jest jeszcze kilka egzemplarzy.

KATECHEZA CHRZCIELNA . Przygotowanie do
chrztu odbywa się w sobotę w kościele, po Mszy św.
wieczornej o 19.00. Następna katecheza 6 stycznia
i 3 lutego 2018 r. Ci wszyscy, którzy planują chrzest
muszą dostosować się do tych terminów. Chrzest
załatwiamy tylko w Biurze parafialnym. Formularze
są na szafie przy wyjściu z kościoła.

KOLĘDA 2018
Tak jak w ubiegłych latach na kolędę umawiamy się
telefonicznie i ustalamy konkretną godzinę kolędy.
Ze względu na kolędę Msze św. od poniedziałku do
piątku będą odprawiane tylko rano o godz. 9.30.
Bardzo przepraszamy tych parafian, którzy regularnie
uczestniczą we Mszy wieczornej. Niestety bardzo
trudno o księdza na zastępstwo. Kolędę nie możemy
także przeciągać do maja czy czerwca.

SPOTKANIA BIBLIJNE.
Odbywają się w kościele w każdy piątek po Mszy
św.wieczornej. Prosimy zabrać ze sobą Pismo św.
Serdecznie zapraszamy.

BIURO PARAFIALNE. Ze względu na kolędę Biuro
parafialne czynne tylko rano od poniedziałku do piątku.

SPOTKANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ .
Kolejne spotkanie Rady odbędzie się 18 stycznia
o godzinie 20.00 w sali parafialnej na górze.
LIST KSIĘDZA REKTORA W SPRAWIE WIELKIEJ
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
“Czcigodni Księża, Podobnie jak w ubiegłych latach , tak i w
tym roku organizatorzy zbiórki pieniężnej na rzecz Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zwrócili się do mnie z
prośbą o możliwość kwestowania przed naszymi kościołami
w niedzielę 14 stycznia 2018 roku. Zgodziłem się na tę akcję.
Zbiórkę prowadzą organizatorzy i dotyczy to przede
wszystkim Londynu i okolicy. Jeśli ktoś będzie chciał się
włączyć w tę akcję to będzie mógł przekazać dar pieniężny
dla zbierających na ten cel. Nie jest to akcja Polskiej Misji
Katolickiej, ale umożliwienie miejsca na jej przeprowadzenie”.

PARAFIALNY KLUB FILMOWY. Serdecznie
zapraszamy do Sali parafialnej na dobry film w każdy
piątek po Mszy świętej wieczornej. Film na piątek
12/01 to „Księga Ocalenia”.
OPŁATEK KLUBU SENIORA. W drugi czwartek
stycznia 11.01.2018 Klub Seniora zaprasza na opłatek
do sali parafialnej na dole. 9.30 Msza św. i 11.00
opłatek.
Prosimy o zgłoszenie swojej obecności do p. Krystyny
Holland, tel.07504880764; home .0208 946 7070.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2018.
Narzeczonych, którzy planują zawrzeć sakrament
małżeństwa w 2018 r. proszę, aby uważnie przeczytali „Instrukcję dla narzeczonych”, która znajduje się na

