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PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
2.12.2018 r.
Pragnę Cię, Jezu, całym sercem
Czytanie I - Jr 33, 14-16
Psalm 25
Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę
Czytanie II - 1 Tes 3, 12 – 4, 2

Ewangelia - Łk 21, 25-28. 34-36
“Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych
wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu
wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy
ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się
to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze
odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa
i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie
on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

1.12

Sobota

PIERWSZA NIEDZIELA
ADWENTU

18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Marzeny z okazji urodzin

2.12.
2018

NIEDZIELA

PIERWSZA NIEDZIELA

8.30

ADWENTU

10.00 Śp. Bolesław, Janina, Eugeniusz

Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 17)

11.30 W intencji Koła Żywego Różańca
Wimbledon

12.45 Śp. Andrzej Żydło w dniu urodzin i imienin
18.00 Śp. Józef

3.12
4.12

Poniedziałek Wspomnienie św. Franciszka 6.30
Ksawerego, prezbitera

Wtorek

Dzień powszedni

Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 18)

19.00 Śp. Krystyna Holland Stec (z okazji 51. urodzin)
6.30
6.30

Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 19)
Śp. Barbara Żaba-Beccles i zmarli z rodziny
Żabów

19.00 Śp. Barbara Nowacka (w dniu imienin)

5.12

Środa

Dzień powszedni

6.30

Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 20)

19.00 Śp. Jerzy Baranowski (w 21. rocz. śmierci)

6.12

I Czwartek
Miesiąca

Dzień powszedni

6.30
6.30

Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 21)
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny
Jana i Barbary Sabbatów

19.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

7.12

I Piątek
Miesiąca

Wspomnienie św. Ambroże- 6.30 Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 22)
go, biskupa i doktora Kościo- 11.30 Pogrzeb śp. Janiny Jaworskiej
ła
19.00 Śp. Piotr Pszczółka, Adam Pszczółka,
Henryk i Stanisława Lipińscy

8.12

Sobota

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny

6.30

DRUGA NIEDZIELA
ADWENTU

18.00 Śp. Anna Bachmatiuk (w 11 rocz. śmierci)

DRUGA NIEDZIELA

8.30

9.12.
2018

NIEDZIELA

ADWENTU

Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 23)

12.00 Godzina Łaski

Śp. Stanisława Głogowska (w 7. rocz. śmierci)
Śp. Tadeusz i Włodzimierz Głogowscy

10.00 O życie wieczne dla śp. Waldemara Balickiego
wspominając datę jego urodzin
10.00 Śp. Bogusia Przybyszewska (2 m-ce po śmierci)

11.30 Śp. Czesław Zwoliński (w 17. rocz. śmierci)
Wimbledon

12.45 Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 24)
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
Bożej dla Anety

I NIEDZIELA ADWENTU. Dzisiaj 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 do
dolnej sali parafialnej.
DZIŚ I NIEDZIELA MIESIĄCA. Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 11:30.
JASEŁKA. Próba Jasełek dzisiaj 2 grudnia o godz. 16.30
w sali parafialnej.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania od środy do piątku
o godz. 18.00.
6.12. I CZWARTEK MIESIACA. Dzień szczególnej modlitwy za kapłanów a także o powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne.
7.12. I PIĄTEK MIESIĄCA. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. od godz. 18.00. Msza
św. o godz. 19.00.
SPOTKANIA BIBLIJNE. Odbywają się w kościele w każdy
poniedziałek wieczorem po Mszy św. Prosimy zabrać ze
sobą Pismo św. Serdecznie zapraszamy.
BIURO PARAFIALNE. W tym tygodniu biuro parafialne
czynne w czwartek i piątek po Mszy św. rano oraz wieczorem.
MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA. Mężczyźni św. Józefa zapraszają w poniedziałek 03.12 po Mszy św. wieczornej na
spotkanie z Donaldem Turbittem, świeckim ewangelizatorem i misjonarzem. Więcej informacji na plakacie.
GODZINA ŁASKI. 8 grudnia obchodzimy uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła na godzinę 12.00 na wspólną
modlitwę w GODZINIE ŁASKI. W szczególny sposób
zapraszamy członków Żywego Różańca oraz członków
innych grup modlitewnych. Zapraszamy tych, którzy wychodzą z pracy na lunch. Po modlitwie zapraszamy do sali
parafialnej na spotkanie przy herbacie. Przy okazji informujemy, że w jednej róży różańcowej brakuje członków. Chętnych, którzy chcieliby modlić się regularnie na różańcu
zapraszamy aby dołączyli do Żywego Różańca.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania czasopism katolickich wystawionych na szafie przy wyjściu z
kościoła.
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: 5 stycznia 2019 r. Żadnych spraw
biurowych nie załatwiamy w sobotę i niedzielę.

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
MODLITWA ZA ZMARŁYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę za zmarłą śp. Halinę Olejnik, mamę
naszego księdza prowincjała Krzysztofa Olejnika. Pogrzeb odbył się w sobotę 24 listopada w Gnieźnie.
Prosimy o modlitwę za naszą zmarłą parafiankę śp. Janinę Jaworską, której pogrzeb odbędzie się 7 grudnia o
godz. 11.30 w naszym kościele. Po Mszy modlitwy w
Putney Vale Crematorium o godz. 13.00.
Prosimy także o modlitwę za śp. Erica Swaffer i Izabelę
Lechowicz, którzy zginęli w katastrofie helikoptera w
Leicester. Ich pogrzeb odbył się w czwartek 15 listopada.
Memorial Service odbędzie się 6 grudnia w Guildford
Cathedral. RIP.
TRWA REMONT KOLEJNEGO ODCINKA DACHU.
Trwa remont kolejnego odcinka dachu. Prace przebiegają sprawnie mimo, że czasem leje jak z cebra. Max ze
swoimi pomocnikami wszystko to dzielnie wytrzymują.
Mamy nadzieję, że naprawa kolejnego odcinka dachu
zostanie solidnie wykonana. Równocześnie prosimy o
dodatkowe wsparcie finansowe. Serdecznie dziękujemy
już tym którzy złożyli większe dodatkowe ofiary.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna serdecznie zaprasza na pyszne polskie ciasto i wyśmienitą kawę.
Chętni do pomocy przy niedzielnych dyżurach proszeni
są o kontakt z p. Olgą Wróblewską, tel. 07919842122.
AKCJA NOCLEGOWA DLA BEZDOMNYCH. Nasza
parafia bierze udział w zimowej akcji noclegowej dla
bezdomnych na terenie Putney-Wimbledon od 2012 roku.
Jako jedna z 14 wspólnot kościelnych, będziemy gościć w
naszej sali parafialnej 12 bezdomnych, w tym wielu Polaków, w nocy ze środy na czwartek, od 16 stycznia do 7
marca 2019 r. Poszukujemy również osób chętnych do
pomocy w roli tłumaczy w kościołach angielskich w wieczornej porze w pozostałe dni tygodnia. Po Mszy Świętej,
z tyłu kościoła, będzie można uzyskać informacje i zapisać się do pomocy. Spotkanie organizacyjne w środę 12
grudnia o 19.45 w górnej sali parafialnej, Ravenna Road.
Bóg zapłać za chrześcijańską posługę!

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA. Narzeczonych, którzy planują
zawrzeć sakrament małżeństwa proszę, aby uważnie przeczytali
„Instrukcję dla narzeczonych”, która znajduje się na stronie
Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Na spisanie protokołu
przedmałżeńskiego (wszystkich ważnych dokumentów) należy
umówić się osobiście z ks. proboszczem. Pytania można kierować także bezpośrednio do biura małżeńskiego PMK: 020 7226
3439; mejl: marriage@pcmew.org.

REKOLEKCJE ADWENTOWE
Odbędą się w dniach 8.12 - 12.12.2018 r.
Poprowadzi je ks. dr Andrzej Łysy, chrystusowiec,
rektor naszego Seminarium w Poznaniu.
Sobota, 8. 12. 2018 r.
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
Niedziela, 9.12.2018 r.
8.30 - Msza św. z nauką ogólną
10.00 - Msza św. z kazaniem dla rodziców z dziećmi
11.30 - Msza św. z nauką ogólną
12.45 - Msza św. z nauką ogólną (Wimbledon)
18.00 - Msza św. z nauką dla młodych
ŚWIECE ADWENTOWE, OPŁATKI, SIANKO,
KARTKI ŚWIĄTECZNE I EWANGELIA 2019.
Do nabycia w zakrystii po Mszy świętej
albo na zewnątrz kościoła

