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Naucz mnie, Maryjo, słuchać Boga pośród codziennych zajęć
Czytanie I - Ez 37, 12-14
Psalm
130 I - 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Czytanie
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
Psalm
Na8,wieki
Czytanie89:
II - Rz
8-11 będę sławił łaski Pana

Czytanie II - Rz 16, 25-27

Ewangelia - J 11, 1-45
Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus,
usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży
Jest w moim Kraju
że w dzień wigilijny,
został zwyczaj,
otoczony chwałą».
A Jezus pierwszej
miłował Martę
i jej siostrę,
i Łazarza.
Przy wzejściu
gwiazdy
wieczornej
na niebie,
Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do
Ludzie
gniazda
wspólnego,
łamią
chleb
biblijny,
swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei».
Kiedy Jezus
tam przybył,
zastał Łazarza
już od
dni spoczywającego
Najtkliwsze
przekazując
uczucia
w czterech
tym chlebie.”
C.K. Norwid.w grobie.
Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w
domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg
da Ci wszystko,
o cokolwiek
byś prosił Boga».
Kochani
Parafianie!
Rzekł
do
niej
Jezus:
«Brat
twój
zmartwychwstanie».
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. I jak co roku zasiądzie cała Polska i wszyscy Polacy,
Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym».
gdziekolwiek
są, Jezus:
do stołu
i łamać się będąi opłatkiem.
żłóbka
Jezusowego
niech
Powiedział
do niej
«Jawigilijnego
jestem zmartwychwstaniem
życiem. Kto A
wedo
Mnie
wierzy,
to choćby umarł,
żyć będzie.
Każdy,żeby
kto żyje
i wierzy
we Mnie,
umrze
na iwieki.
Wierzysz
to?» Miłości
popłynie serdeczna
prośba,
Boża
Dziecina
dałanie
nam
Pokój
Radość
i żebywwęzłem
Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na
połączyła to, co rozdzielone, rozżalone,
w rozterce i na rozdrożu.
świat».
Jezus wzruszył
w duchu,
rozrzewnił
i zapytał:
«Gdzie
go położyliście?»
W ten cichy wigilijny
wieczórsięmy
również
zwyczajem
Ojców
naszych
zasiądziemy do tego stołu,
Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak go miłował!»
który
nas
Polaków
na
całym
świecie
szczególnie
jednoczy.
Łamiemy
się z Wami opłatkiem i
Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie
przesyłamy serdeczne
umarł?» życzenia.
A Jezus,
okazując
głębokie pragnienia
wzruszenie,iprzyszedł
grobu.Miłość
Była toipieczara,
a na niej
Niech
Bógponownie
spełni Wasze
szlachetne
tęsknoty.doPokój,
Łaska Dzieciątka
spoczywał kamień.
Jezus oraz opieka Jego Najświętszej
Matki niech
będą zawsze
z Wami i z Waszymi rodzinami.
Jezus powiedział:
«Usuńcie
kamień!»
Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie».
rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?»
Czas Jezus
Bożego
Narodzenia
również
szczególną
okazją
dodziękuję
podziękowania
tymwysłuchałeś.
wszystkim,Ja
Usunięto
więc kamień.
Jezus jest
wzniósł
oczy do
góry i rzekł:
«Ojcze,
Ci, że Mnie
wiedziałem,
Mnie zawsze
wysłuchujesz.
Ale zeostatnie
względulata
na otaczający
tłum to powiedziałem,
którzy w że
kończącym
się roku
2020 i przez
pracowaliMnie
i poświęcali
swój czas dlaaby
uwierzyli,
że Ty Mnie
posłałeś».
To powiedziawszy,
głosem:
«Łazarzu,
wyjdź się
na do
naszej
Wspólnoty
Parafialnej.
Wszystkim
osobom,zawołał
które wdonośnym
jakikolwiek
sposób
przyczyniły
zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą.
wzrostu dobra, składamy
z okazji mu
zbliżających
Rzekł do serdeczne
nich Jezus:podziękowanie.
«Rozwiążcie go A
i pozwólcie
chodzić». się świąt Bożego
Wielu zatem spośród
Żydów
Marii, ujrzawszy
to, czego Jezusżyczymy
dokonał,błogosławieństwa
uwierzyło w Niego.
Narodzenia
i Nowego
Rokuprzybyłych
w imieniudoKsięży
i Rady Ekonomicznej

Bożej Dzieciny i obfitości Bożych łask.

19.12
Sobota

20.12
Niedziela
CZWARTA
NIEDZIELA ADWENTU

21.12
Poniedziałek

22.12
Wtorek

06.30 O wypełnienie woli Bożej dla Edwarda Szymańskiego
18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Msza św. o 18.00 on-line
18.00 + Elżbieta Fudakowska
08.30
10.00
11.30
13.00

+Stanisław Kuształa
+Władysław Cyz
O nawrócenie, uzdrowienie duchowe oraz za dar potomstwa dla Małgorzaty
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Carmen i Karoliny w dniu
ich 10 i 5 urodzin oraz wszelkie łaski dla rodziców i rodzeństwa
18.00 Za członków nowopowstałej Margaretki i ks. Leszka o dary Ducha św I potrzebne łaski
06.30 1) Za parafian
2) O Boże błog. i potrzebne łaski dla Ks. Leszka
Nie ma Mszy świętej wieczornej

06.30 + Wiktoria Markiewicz
18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza św. on-line
19.00 O Boże błog. I zdrowie dla Barbary Szyszkowskiej i Kozłowicz

23.12
Środa

06.30 Za śp. Stefanię Chmielowiec (15 rocz. śm)
ZAKOŃCZENIE RORAT
18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza św on-line
19.00 W intencjach wspólnoty o. Pio

24.12
Czwartek
Wigilia Bożego Narodzenia

20.00 W intencji Parafian i wszystkich Gości, Msza św.on-line
21.30 W intencji Parafian i wszystkich Gości
23.00 W intencji Parafian i wszystkich Gości, Msza św.on-line

25.12
Piątek
Uroczystość Narodzenia
Pańskiego

26.12
Sobota
św. Szczepana, pierwszego
męczennika
27.12
Niedziela

08.30
10.00
11.30
13.00
18.00

+ Ks. Krzysztof Gawęcki
+ Ks. Krzysztof Gawęcki, Msza św. on-line
W intencji Parafian i wszystkich Gości, Msza św. on-line
+ Roman Mucha (21. rocz. śm)
O łaskę zdrowia dla żony Aliny, oraz duchowe siły dla całej rodziny

10.00 + Arkadiusz Hering, z ok. urodzin i rocznicy śmierci
11.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zofii z ok. urodzin, z prośbą
o łaski dla całej rodziny
18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Eli i Jacka z ok. 19 rocz.
Ślubu, Msza św.on-line

08.30
10.00
11.30
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY 13.00
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 18.00

++ z Rodziny
+ Zygmunt Nowacki (30 rocz. śmierci)
+ Anna Motel (41 rocz. śmierci), + Jan Motel ( 40 rocz. śmierci)
W intencji Kręgu Domowego Kościoła
Za Parafian i wszystkich Gości

Serdecznie dziękuję za wszelkie dobro, które przez
SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA: Sakrament pokuty i
posługę ks. Leszka spłynęło na naszą wspólnotę parpojednania: w poniedziałek: godz. 6.00 - 7.30, we
afialną. Serdeczne Bóg zapłać.
wtorek w godz. 6.00 - 7.30 oraz 18.00 - 19.30, w środę
w godz. 6.00 - 7.30 oraz 18.00 - 19.30.

PATRONALNE ŚWIĘTO DOMOWEGO KOŚCIOŁA
W niedzielę 27.12 święto Świętej Rodziny Jezusa,
 PROGRAM NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Maryi i Józefa. Jest to szczególne święto wszystkich
24.12 - (czwartek) Wigilia Bożego Narodzenia
rodzin chrześcijańskich. To patronalne świąto kręgu
Pasterki o godz. 20.00, 21.30 i 23.00
Domowego Kościoła w naszej parafii. Sakramentalne
25.12 - Boże Narodzenie - porządek jak w niedzielę
małżeństwa, które chcą poznać idee DK zapraszamy
26.12 - Św. Szczepana Msze św. 10.00, 11.30 i 18.00
na Mszę Św. O godz. 13.00.
27.12 - uroczystość św. Rodziny i św. Jana
porządek niedzielny, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00
 ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU 2020.
W Sylwestra, we czwartek 31 grudnia, po Mszy św.
 UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
wieczornej zapraszamy na wystawienie Najświętszego
W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Nie będzie
Sakramentu i nabożeństwo dziękczynno przebłagalne
Mszy porannej o godz. 9.00. W naszych domach,
na zakończenie starego roku. Adoracja będzie trwała
zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę
aż do godziny 24.00. Zapraszamy wszystkich do
wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może
wspólnej modlitwy.
jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia
przyjaznej dłoni do kogoś z bliskich, znajomych, w
sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy  REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW
wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego Serdecznie zapraszamy rodziny, które chcą pogłębić
o narodzeniu Zbawiciela świata, łamanie się opłatki- swoją wiarę i relacje jak i te przeżywające trudności.
em, wspólny śpiew kolęd. Tradycyjnie zachowajmy Rekolekcje zaczynają się w piątek 22 stycznia do
wstrzemięźliwość od potraw mięsnych. W tym duchu niedzieli 24 stycznia 2021. Więcej informacji u Ks.
oraz
na
stronie
https://
przyjdźmy na Pasterkę do naszej parafialnej świątyni. Proboszcza
www.spotkaniamalzenskie.org.uk
 PIELGRZYMKA : WŁOCHY, CHORWACJA, BOŚNIA
 PODZIEKOWANIA, ŻYCZENIA
Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Ta Dobra Nowina Ks. Sebastian serdecznie zaprasza na pielgrzymkę
przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Niech te (19.04.2012) Odwiedzimy takie miejsca jak min:
święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą Rzym, Watykan, San Giovanni Rotondo (o. Pio), Monpełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą te Cassino, Loretto, Neapol (o. Dolindo), Pompeje,
przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze Monte San Angelo (św. Michał Arch), Lanciano, Merodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że te djugorie. Szczegółowe informacje oraz zapisy u ks.
święta są przeżywane w prawdziwie świątecznej at- Sebastiana. Koszt pielgrzymki 1180 £.
mosferze. Dziękuje wszystkim za budowę szopki, za
osadzenie choinek, za wystrojenie i posprzątanie
kościoła. Za upiększenie śpiewu w czasie Pasterek –
Panu Organiście. Liturgicznej Służbie Ołtarza za
posługę i pomoc. Tym wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób poświęcili swój czas na to, aby nasz kościół
wyglądał tak pięknie, mówimy Bóg zapłać.



ŚW. JANA EWANGELISTY - ODPUST PARAFIALNY
ORAZ POŻEGNANIE KS. LESZKA RYGIEWICZA
W uroczystość św. Jana Ewangelisty 27 grudnia
2020 ), będziemy gościli w naszej parafii ks. Leszka i
będzie to okazja do podziękowania Mu za ponad
cztery lata Jego posługi w naszej parafii. Ks. Leszek
będzie z nami przez całą niedzielę.



ZAPISY DZIECI DO I KOMUNII ŚW.
W zakrystii u ks. Sebastiana można pobierać formularze zgłoszeniowe do sakramentu I Komunii Świętej.
Dziecko w momencie przygotowania musi mieć
ukończone 8 lat. Zgłoszenia przyjmujemy do 17.01. Po
tym terminie rozpoczniemy katechezy.

Drodzy Parafianie i Goście!
Bogu dziękujemy, że mimo lockdown bis możemy spotykać
się w naszym kościele na nawiedzenie Najświętszego Sakramentu podczas indywidualnej modlitwy. Rozpoczynamy również Mszę świętą on-line na kanale YouTube „Parafia Putney”. Spełniamy Risk Assessment i przyjmujemy za obowiązujące pewne postawy i zachowania dotyczące obecności w
kościele, stosujemy się do oznakowania przed i wewnątrz
kościoła.



PUNKT KONSULTACYJNY DLA
UZALEŻNIONYCH

Informujemy, że od 31 października przy naszej parafii
zostają wznowione konsultacje dotyczące uzależnień zarówno chemicznych (alkohol, narkotyki, leki) jak i
uzależnień zachowania (hazard, pornografia itp.). Spotkania indywidualne udzielane są zwykle w soboty w salce
pod kancelarią przez instruktora terapii uzależnień. Spotkanie trzeba wcześniej umówić telefonicznie (kom. 0772
Warunkiem koniecznym, by kościół pozostał otwarty, jest 700 9940).
stosowanie się do zaleceń wydanych zarówno przez Rząd,
jak i Kurię, a zwłaszcza Council, który czuwa nad ich prze-  NOWA RADA EKONOMICZNA PARAFII
strzeganiem oraz reaguje na zgłoszenia płynące od naszych Z dniem 8 grudnia 2020 upłynęła kadencja poprzedniej
sąsiadów oraz uczestników modlitwy.
Rady Ekonomicznej Parafii.
Wytyczne i wskazówki dla wolontariuszy (stewardów)
Wolontariusz (Steward) - może nią być osoba poniżej 70-tego
roku życia, w pełni zdrowa (tzn. nie posiadająca jakichkolwiek
symptomów COVID-19, nie będąca w grupie podwyższonego
ryzyka oraz nie mająca nakazu przebywania w izolacji).
Uczestnicy nabożeństw są zobowiązani, o co usilnie
prosimy, do tego by:
1. używać maski na twarz zasłaniając usta i nos w
kościele
2. stosować dystans (powyżej 1 metra)
3. używać żelów do mycia rąk w wejściu i wyjściu.
Przed, w trakcie lub po modlitwie możemy zostać poproszeni przez wolontariuszy (stewardów) o:

 Zajmowanie wskazanych miejsc siedzących - w pierw








szej kolejności w ławkach znajdujących się najbliżej
ołtarza
Nietłoczenie się w wejściu
Zachowanie wymaganego dystansu (powyżej 1 metr)
od pozostałych wiernych
Niewchodzenie w miejsca wyłączone z użyteczności
publicznej, tj. toaleta, zakrystia
Przemieszczanie się tylko w jednym kierunku (wejściewejście główne, wyjście-przez crying room)
Możliwie szybkie opuszczanie kościoła dla usprawnienia przebiegu dezynfekcji po modlitwie
Nietworzenie zgromadzeń zarówno w kościele jak i
przed bramą na chodniku
Stosowanie się do próśb i poleceń wydawanych przez
wolontariuszy / stewardów.

* EWANGELIA NA KAŻDY DZIEŃ 2021., ŚWIECE CARITAS I OPŁATKI
Ewangelia na każdy dzień 2021 do nabycia z tyłu kościoła w
cenie £5.00.
Są również do nabycia z tyłu kościoła, świece Caritas duże
po £5.00 i małe po £3.00. Za opłatki proszę złożyć dobrowolną ofiarę.

W związku z tym chcę bardzo serdecznie podziękować
całej Radzie i składam to podziękowanie na ręce prezeski
p. Elżbiety Kozłowskiej. Chcę tym bardziej podziękować, bo ten rok, jak sami wiemy był bardzo trudny z
wielu powodów. Dlatego życzę wiele błogosławieństwa
Bożego i serdecznie raz jeszcze dziękuję za ten czas
poświęcony naszej parafii.
Powołałem nową Radę Ekonomiczną w składzie:
p. Agnieszka Krzyżoś - Prezes Parafii
p. Anna Zdyb Wąsiel - skarbnik i Gift Aid
p. Elżbieta Kozłowska
p. Agnieszka Antonowicz
p. Wojciech Minkiewicz
p. Arek Bieżuński
p. Krzysztof Jankowski
Nowej Radzie gratuluję i życzę wiele Bożego
błogosławieństwa i światła Ducha Świętego w pracy na
rzecz parafii. Szczęść Wam Boże.



WSPARCIE PARAFII

„Jak możemy pomóc”? albo „Jak możemy złożyć ofiarę?
W obecnej sytuacji możemy składać ofiary bezpośrednio
w kościele przy okazji adoracji Najświętszego Sakramentu
(przy wyjściu z kościoła znajdują się koszyki) lub na konto
parafii: nazwa konta:
PCM Putney
Sort code: 30-94-57
Account number: 00624280
*

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

Chcę bardzo serdecznie podziękować tym
wszystkim, którzy przygotowali szopkę , choinki i
całą dekorację świąteczną kościoła. Niech
Nowonarodzony Pan wynagrodzi wszelkie dobro i
czas, który poświęciliście aby nasz kościół wyglądał
odświętnie na nadchodzące święta.

