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TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU
16.12.2018 r.

Otwórz się na moc Słowa Bożego
Czytanie I - So 3, 14-17
Psalm Iz 12
Głośmy z weselem: Bóg jest między nami
Czytanie II - Flp 4, 4-7
Ewangelia - Łk 3, 10-18
„Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?»
On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma;
a kto ma żywność, niech tak samo czyni».
Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego:
«Nauczycielu, co mamy czynić?» On im powiedział:
«Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono».
Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» On im odpowiedział:
«Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie,
lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie».
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach
co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich:
«Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. on będzie was chrzcił Duchem Świętym
i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę
zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».
Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę”.
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Sobota
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2018

TRZECIA NIEDZIELA
ADWENTU

18.00 Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 30)

TRZECIA
NIEDZIELA
ADWENTU

8.30

Za parafian

10.00 Śp. Maria i Franciszek Hrabi
11.30 Śp. Barbara Nowacka (w 25. rocz. śmierci)

Wimbledon

12.45 Śp. Mariusz Murzyn
18.00 Za członków Żywego Różańca z naszej parafii

17.12

Poniedziałek Dzień powszedni

6.30

Śp. Józef Prucnal (od Klubu Filmowego)

19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.12

Wtorek

Dzień powszedni

6.30

O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Renaty
i Mieczysława

19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.12

Środa

Dzień powszedni

6.30

O głęboką wiarę i mądrość w podejmowaniu
decyzji dla Anny

19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

20.12

Czwartek

Dzień powszedni

6.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

21.12

Piątek

Dzień powszedni

6.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

22.12

Sobota

23.12. NIEDZIELA
2018

Dzień powszedni

6.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

CZWARTA NIEDZIELA
ADWENTU

18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

CZWARTA
NIEDZIELA
ADWENTU

8.30

Za parafian

10.00 Śp. Zygmunt Gołębiowski (w 30. rocz. śmierci)
11.30 Śp. Stefania Chmielowiec (w 13. rocz. śmierci)

Wimbledon

12.45 Śp. Czesława Możdżeń (w 2. rocz. śmierci)
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Księży z naszej parafii
18.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne
łaski dla czcicieli o. Pio i ich rodzin

MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii,
za dzieci przygotowujące się do I komunii św., za młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania,
za ich rodziców; za nauczycieli i katechetów z Polskiej
Szkoły.
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian,
zwłaszcza ciężko chorych i cierpiących; za Beatę Kuleszę.
POMOC DUSZPASTERSKA. W czasie Świąt Bożego
Narodzenia posługę duszpasterską sprawuje ks. dr Łukasz Krauze OMI. Witamy go serdecznie i z góry dziękujemy za pomoc świąteczną i noworoczną.
ZAPROSZENIE NA KOLĘDĘ 2019
Formularze zaproszeń są wyłożone na szafie przy wyjściu
z kościoła. Prosimy o składanie zaproszeń w zakrystii do
końca grudnia 2018.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania czasoSPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w każdy pism katolickich wystawionych na szafie przy wyjściu z
poniedziałek wieczorem po Mszy św. Prosimy zabrać ze
kościoła.
sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne
PODZIĘKOWANIA ZA FESTYN ŚWIĄTECZNY.
czynne w poniedziałek i wtorek bezpośrednio po roratach i Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażopo Mszy św. wieczornej.
wali się w pomoc przy Festynie Bożonarodzeniowym.
WIGILIA DLA SAMOTNYCH. Serdecznie zapraszamy
Podziękowanie składamy wszystkim na ręce p. prezes
osoby samotne na wieczerzę wigilijną, która odbędzie się
Elżbiety Kozłowskiej. W sposób szczególny dziękujemy
24 grudnia w sali parafialnej na górze o godz. 17.00. Zapisy osobom, które robiły pierogi, gotowały bigos, dekorowali
w zakrystii do 22 grudnia.
grotę, wspierali wszystkie stanowiska oraz sprzątali po
CHRZEST. Chrzest załatwiamy w biurze parafialnym w
zakończeniu festynu. Dziękujemy również wszystkim
czasie godzin otwarcia biura (nie telefonicznie). Proszę
Sponsorom i Dobroczyńcom, a także wszystkim tym,
przynieść ze sobą dokładnie wypełniony formularz
którzy przyczynili się do sukcesu tego Festynu poprzez
zgłoszeniowy i kopię aktu urodzenia dziecka. Formularze
przyniesienie datków na tombolę, upieczenie ciast oraz
są na szafie przy wyjściu z kościoła. Przygotowanie do
zakup biletów na loterię! Wielkie Bóg zapłać!
chrztu dla rodziców dziecka i dla chrzestnych odbywa się
w sobotę w kościele, po Mszy św. wieczornej, około 19.00. KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie
Następna katecheza: 5 stycznia 2019 r. Żadnych spraw
zaprasza ostatni raz w tym roku na pyszne polskie ciasto.
biurowych nie załatwiamy w sobotę i niedzielę.
Chętni do pomocy przy niedzielnych dyżurach proszeni
są o kontakt z p. Olgą Wróblewską, tel. 07919842122.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2019. Narzeczonych,
W Nowy Roku kawiarenka powraca 6 stycznia 2019 r.
którzy planują zawrzeć sakrament małżeństwa proszę,
METRYKA CHRZTU. Zaświadczenie o chrzcie można
aby uważnie przeczytali „Instrukcję dla narzeczonych”,
zamawiać mejlem, podając dokładnie imię i nazwisko
która znajduje się na stronie Polskiej Misji Katolickiej w
oraz przybliżoną datę chrztu. Odbiór w zakrystii w dowolAnglii i Walii. Byłoby dobrze gdyby narzeczeni, którzy pla- nym czasie po Mszy św.
nują ślub kościelny powiadomili ks. Proboszcza
CIEPŁO W KOŚCIELE. W naszym kościele jest ciepło.
przynajmniej 6 miesięcy przed ustaloną datą ślubu. Na
Czasem bardzo ciepło. 20 ºC. W Polsce wiele kościołów
spisanie protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich
nie stać na ogrzewanie. Bardzo prosimy o zamykanie
ważnych dokumentów) należy umówić się osobiście z ks.
drzwi wejściowych bo tego ciepła szkoda. I to ciepło barProboszczem. Proszę nie przychodzić na ostatnią chwilę.
dzo kosztuje. A będzie jeszcze drożej.
W razie wątpliwości i pytań związanych z zawarciem sakra- UBIERANIE CHOINEK I BUDOWANIE SZOPKI.
mentu małżeństwa można kontaktować się bezpośrednio z Wszystkich chętnych, zwłaszcza mężczyzn, zapraszamy
biurem małżeńskim PMK: 020 7226 3439 w godzinach od do ubierania choinek i budowania szopki bożonarodzenio9.00 do 17.30 od poniedziałku do piątku,
wej w naszym kościele, w poniedziałek 17 grudnia po
mejl: marriage@pcmew.org.
wieczornej Mszy św.
III NIEDZIELA ADWENTU (GAUDETE). Serdecznie zapraszamy na poranne RORATY, które odprawiamy od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. O godz. 6.10 śpiewamy
godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Po roratach
zapraszamy na śniadanie na plebanię.
ZAKOŃCZENIE RORAT. Ostatni raz odprawiamy roraty w
sobotę 22 grudnia. Po roratach rozdanie nagród dla dzieci i
ministrantów.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania od poniedziałku do
piątku o godz. 18.00.
GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO.
Zapraszamy w niedzielę, 23 grudnia 2018 r.
- o godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu
- o godz. 17.20 różaniec do NMP
- o godz. 18.00 Msza św.
Po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Ojca Pio

PASTERKA - PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2018 R.
20.00 - Putney - dla rodzin z małymi dziećmi
21.30 - Wimbledon - dla wszystkich
24.00 - Putney - dla dorosłych
BOŻE NARODZENIE 25 GRUDNIA 2018 R.
Msze św. jak w każdą niedzielę
8.30
10.00 - dla rodzin z dziećmi
11.30
12.45 - Wimbledon
18.00
II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA, MĘCZENNIKA
26 GRUDNIA 2018 R.
Msze św. tylko w Putney
10.00; 11.30; 18.00

SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA.
Od poniedziałku do piątku: 17.12 - 21.12
rano od godz. 6.30 - 7.30
wieczorem od godz. 18.00 – 19.30
Prosimy nie odkładać spowiedzi
na ostatnią chwilę!
ŚW. JANA EWANGELISTY - ODPUST PARAFIALNY
27 GRUDNIA 2018 R.
Msza św. 9.30 i 19.00
——————————————————————————————————

ŚWIECE ADWENTOWE,
OPŁATKI, SIANKO,
KARTKI ŚWIĄTECZNE
I EWANGELIA 2019.
Do nabycia po Mszy świętej
na zewnątrz kościoła

