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PIERWSZA NIEDZIELA
ADWENTU
01.12.2019r.
Czy masz serce gotowe
na przyjęcie Pana?

Czytanie I - Iz 2, 1-5
Psalm 122
Idźmy z radością na spotkanie Pana
Czytanie II - Rz 13, 11-14
Ewangelia - Mt 24, 37-44
„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak
będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed
potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe
wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął
wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział,
o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej,
na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie,
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
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Sobota
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Śp. Rene Castellaz (21 rocz. śmierci)

01.12.
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NIEDZIELA
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8.30

Śp. Leokadia Pękala

10.00

Za Parafian

11.30

O Boże miłosierdzie dla śp. Mieczysława Żuk

13.00

O Boże błogosławieństwo dla Marzeny Syguła
z okazji urodzin

18.00

Śp. Michał i Anna Bielkowicz
Śp. Helena Kamińska
Śp. Maria Mohammed

6.30

Śp. Abp Juliusz Paetz

19.00

Śp. Barbara Kałuba

Wspomnienie św. Franciszka
Ksawerego, prezbitera

6.30

Śp. Ks. Jan Kanty Pytel

19.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

Dzień Powszedni

6.30

Śp. Barbara Gorzelany

19.00

Śp. Barbara Nowacka (w dzień imienin)

6.30

Śp. Peter Rybiański

19.00

O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

6.30

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny
Jana i Barbary Sabbatów

19.00

Wynagradzająca NSPJ za nasze grzechy

6.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

10.00

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

18.00
18.00
18.00
18.00

O głęboką wiarę dla parafian
O radość nieba dla zmarłych parafian
Za dobroczyńców naszej parafii
Wynagradzająca NSPJ za nasze grzechy

8.30

Śp. Krzysztof Gawęcki

10.00

O miłosierdzie Boże i dar nieba dla śp. Anny
Bachmatiuk (w 12 rocz. śm.) oraz za śp. Jana
Bachmatiuka
Śp. Piotr Pszczółka, Adam Pszczółka,
śp. Henryk i Stanisława Lipińscy

Wimbledon

02.12

03.12

04.12

05.12

06.12

07.12

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Dzień Powszedni

I Czwartek
Miesiąca

Dzień Powszedni

I Piątek
Miesiąca

Dzień Powszedni

I Sobota
Miesiąca

Wspomnienie św. Ambrożego,
biskupa i doktora Kościoła

DRUGA NIEDZIELA
ADWENTU

08.12.
2019

NIEDZIELA

DRUGA NIEDZIELA
ADWENTU

11.30
Wimbledon

13.00

Za Parafian

18.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

I NIEDZIELA ADWENTU. Dzisiaj, 1 grudnia, rozpoczynamy
ADWENT - czas radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa oraz przygotowanie do świąt Bożego
Narodzenia. Serdecznie zapraszamy na poranne RORATY,
które będą odprawiane od poniedziałku do soboty o
godz. 6.30. O godz. 6.10 śpiewamy GODZINKI o Niepokalanym Poczęciu NMP. Po roratach zapraszamy na śniadanie.
1.12. I NIEDZIELA MIESIĄCA. Po Mszy o 11.30 zmiana
tajemnic dla członków Żywego Różańca. Zapraszamy chętnych do Żywego Różańca.
5.12. I CZWARTEK MIESIĄCA. Dzień szczególnej modlitwy za kapłanów, a także o powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne.
6.12. I PIĄTEK MIESIĄCA. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. od godz. 18.00.
7.12. I SOBOTA MIESIĄCA. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP o godz. 10.00.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
i okazja do sakramentu pojednania od poniedziałku do
piątku o godz. 18.00.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele, w każdy
wtorek po wieczornej Mszy św. Prosimy zabrać ze sobą
Pismo św.
JASEŁKA PARAFIALNE. Dzieci, które chciałyby wziąć
udział w jasełkach parafialnych prosimy o kontakt z siostrą
Anną.
SPOTKANIA DLA MŁODZIEŻY. Prosimy o kontakt
z siostrą Anną.
AKCJA NOCLEGOWA DLA BEZDOMNYCH.
Od 2012 r. nasza parafia bierze udział w zimowej akcji
noclegowej dla bezdomnych na terenie Putney-Wimbledon.
Jako jedna z 14 wspólnot kościelnych, będziemy gościć w
naszej sali parafialnej 15 bezdomnych, w tym wielu Polaków, w nocy ze środy na czwartek, od 22 stycznia do 5
marca 2020 r. Potrzebni są wolontariusze. Zachęcamy
także parafian do wsparcia finansowego i rzeczowego.
Więcej informacji na ulotkach.
ZBIÓRKA ODZIEŻY DLA BEZDOMNYCH. Odzież czystą,
w dobrym stanie prosimy składać w dolnej sali parafialnej
19 stycznia 2020 r. po każdej mszy świętej. Potrzebujemy
męskich koszul, koszulek, spodni, swetrów, bluz, kurtek.
Prosimy nie zostawiać odzieży w kościele ani przed salą
parafialną. Bóg zapłać.
„LOVE AND MERCY: FAUSTINA”. Film "Love and Mercy:
Faustina" w pełnej, angielskiej wersji został wyświetlony 18
listopada na 130 ekranach kinowych w UK i Irlandii. Cieszył
się ogromnym zainteresowaniem. W większości kin sale
były wypełnione do ostatniego miejsca. W związku z ogromnym zainteresowaniem odbędą się kolejne pokazy w kinach
w których był wyświetlany i cieszył się dużym zainteresowaniem oraz w 50 dodatkowych kinach. Oto lista kin:
http://loveandmercyfilm.co.uk/tickets/

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: 14 grudnia
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.

KWIATY DO KOŚCIOŁA. Ofiary na kwiaty składamy do
puszki, która znajduje się w ścianie, po lewej stronie, przy
wejściu do kościoła albo bezpośrednio w zakrystii.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary.
KAWIARENKA. Dzisiaj, 1 grudnia, kawiarenka nieczynna.
KANCELARIA PARAFIALNA. W tym tygodniu kancelaria
parafialna czynna w poniedziałek i wtorek bezpośrednio po
Mszy św. wieczorem (19.45). Tych, którzy przychodzą tylko
do kancelarii, prosimy, aby zaczekali w kruchcie kościoła
i nie przeszkadzali we mszy świętej
KAWIARENKA DIALOGOWA MAŁŻONKÓW.
15 grudnia, godz. 15.30 - 17.30, zapraszamy na rozpoczynający się cykl spotkań pt. ‘’Kawiarenka Dialogowa Małżonków’’. Mile widziane każde małżeństwo bez względu na wiek
i staż małżeński. Temat pierwszej kawiarenki: ‘’Czy nasze
rozmowy to Dialog Małżeński?’’. Wstęp wolny, zapewniamy
opiekę dla dzieci. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc
prosimy o uprzednią rezerwację stolika: p. Ola
07971841343; plakat i ulotka przy wyjściu z kościoła.
ZBIÓRKA PACZEK ŚWIĄTECZNYCH DLA DZIECI Z
UBOGICH I WIELODZIETNYCH RODZIN ORAZ DLA
OSÓB BEZDOMNYCH. Tak jak w ubiegłym roku prosimy o
przygotowanie paczki wielkości pudełka na buty i owinięcie
jej w świąteczny papier: dla osoby bezdomnej (np. skarpety,
przybory toaletowe itp.) lub dla dziecka (np. słodycze, zabawki itp.). Prosimy nie wkładać do paczek owoców. Prosimy również o zaznaczenie dla kogo przeznaczona jest
paczka - chłopiec, dziewczynka (można podać wiek dziecka), kobieta, mężczyzna. Tak przygotowane paczki są wysyłane do franciszkańskiej kuchni charytatywnej we Wrocławiu
przy parafii św. Antoniego. Link do strony: http://antoni.ww.pl/index.php/kuchnia-charytatywna/
ODBIÓR PACZEK Z NASZEGO KOŚCIOŁA:
1 GRUDNIA, GODZ.19.00.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
wyjściu z kościoła.
PODZIĘKOWANIA. Serdecznie dziękujemy
za wszystkie składane ofiary na tacę i w zakrystii.

JUBILEUSZ 60-LECIA
NASZEJ PARAFII.
Wszystkich serdecznie zapraszamy
do wspólnego świętowania.
Dzisiaj, 1 GRUDNIA, w drugą niedzielę naszego jubileuszu,
bezpośrednio po Mszy św. o 11.30 zapraszamy na
UROCZYSTY JUBILEUSZOWY KONCERT
przygotowany przez uczestników warsztatów muzycznych
pod dyrekcją Pawła Bębenka i ks. Piotra Spyra.
W sobotę, 7 GRUDNIA, o godz. 18.00 zapraszamy na
UROCZYSTĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ DZIĘKCZYNNĄ
pod przewodnictwem ks. biskupa Wiesława Lechowicza w Putney.
Po Mszy św. wszystkich wiernych i gości zapraszamy do sali parafialnej
na wspólny jubileuszowy poczęstunek i dzielenie jubileuszowego tortu.
W niedzielę 8 GRUDNIA, o godz. 13.00 zapraszamy na
UROCZYSTĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ DZIĘKCZYNNĄ
pod przewodnictwem ks. biskupa Wiesława Lechowicza w Wimbledon.

REKOLEKCJE ADWENTOWE

Zwieńczeniem naszego jubileuszu będą
rekolekcje w dniach 7.12 - 11.12.2019 r.
Poprowadzi je ks. dr Marek Grygiel, chrystusowiec,
Superior Domu Głównego w Poznaniu.

FESTYN PARAFIALNY
8 GRUDNIA zapraszamy także na
przedświąteczny festyn parafialny

——————————————————————————————

ŚWIECE ADWENTOWE, OPŁATKI,
KARTKI ŚWIĄTECZNE I EWANGELIA 2020.
Do nabycia w zakrystii po Mszy świętej
albo na zewnątrz kościoła

