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Pragnę,
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Czytanie II - RzI 8,
8-11

Twoich słowach!
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Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja
wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby
(J 1, 6-8. 19-28)
uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy,
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Pańskie.
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Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

12.12
Sobota

13.12
Niedziela
TRZECIA
NIEDZIELA ADWENTU
14.12
Poniedziałek

św. Jana od Krzyża, prezbitera i
doktora Kościoła

15.12
Wtorek

16.12
Środa

17.12
Czwartek

6.30 - w intencji Szczepana i Damiana
18.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
Msza św. o 19.00 on-line
19.00 - śp. Czesław i Bożena Łokaj
8.30 - za dusze w czyśćcu cierpiące
10.00 - za Biankę z okazji jej 9 urodzin oraz za jej Rodziców i Brata
11.30 - śp. Piotr Pszczółka, śp. Adam Pszczółka, śp. Henryk i Stanisława

Lipińscy
13.00 - o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jakuba z okazji
Jego 11 urodzin
6.30 - 1) za parafian, 2) śp. Adam Gilarowski (25 rocz śm.), śp. Maria Gilarow-

ska, śp. Teresa Krawczyk

Nie ma Mszy świętej wieczornej
6.30 - za Lucy o światło o pomoc Ducha św. w rozwiązaniu trudnych proble-

mów duchowych oraz o nawrócenie

18.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
Msza św. o 19.00 on-line
19.00 - śp. Teresa Balik ( 9 rocz. śm. ), śp. Barbara Zych i śp. Józef Jachna
6.30 - w intencji Bogu wiadomej
18.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
Msza św. o 19.00 on-line
19.00 - śp. Barbara Nowacka ( 27 rocz. śm. )
6.30 - za kapłanów o odwagę, mądrość i świętość; za Agnieszkę męża i rodzinę
18.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
Msza św. o 19.00 on-line
19.00 - śp. Zdzisław Mytko ( 12 rocz. śm. )

18.12
Piątek

6.30 - dziękczynna za udaną operację Jerzego Szymańskiego
18.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
Msza św. o 19.00 on-line
19.00 - za zmarłych

19.12
Sobota

6.30 - o wypełnienie woli Bożej dla Edwarda Szymańskiego
18.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
Msza św. o 18.00 on-line
18.00 - śp. Elżbieta Fudakowska

20.12
Niedziela
CZWARTA
NIEDZIELA ADWENTU

8.30 - śp. Stanisław Kuształa
10.00 - śp. Władysław Cyz
11.30 - za Małgorzatę o nawrócenie, uzdrowienie duchowe oraz za dar po-

tomstwa
13.00 - 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

MSZA ŚWIĘTA (on-line):
Niedziela - godz. 10.00 ; 11.30
Wtorek - 19.00
Środa - 19.00
Czwartek - 19.00
Piątek - 19.00
Sobota - 18.00
MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU
Poniedziałek - 6.30, nie ma Mszy św. wieczornej
Wtorek - 6.30 i 19.00
Środa - 6.30 i 19.00
Czwartek - 6.30 i 19.00
Piątek - 6.30 i 19.00
Sobota - 6.30 i 18.00

ŚWIECE CARITAS, OPŁATKI I KARTKI ŚWIĄTECZNE.
Są do nabycia z tyłu kościoła, świece Caritas duże po
£5.00 i małe po £3.00. Za opłatki proszę złożyć dobrowolną ofiarę. Kartki świąteczne również dobrowolna
ofiara.
KWIATY DO KOŚCIOŁA.
Ofiary na kwiaty na święta Bożego Narodzenia składamy do puszki, która znajduje się w ścianie, po lewej
stronie, przy wejściu do kościoła albo bezpośrednio w
zakrystii. Serdecznie dziękujemy za ofiary.

WSPARCIE PARAFII
„Jak możemy pomóc”? albo „Jak możemy złożyć ofiarę? W obecnej sytuacji możemy składać ofiary bezpoMsze święte on-line są dostępne na kanale:
średnio w kościele przy okazji adoracji Najświętszego
YouTube „Parafia Putney”
Sakramentu (przy wyjściu z kościoła znajdują się koNie ma polskiej Mszy świętej w Wimbledon.
szyki) lub na konto parafii: nazwa konta:
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA -SPOWIEDŹ PCM Putney; sort code: 30-94-57;
Spowiedź odbywa się pół godziny przed Mszą św. account number: 00624280
Można też przesłać prośbę na adres mailowy parafii:
putney@pcmew.org lub bezpośrednio prosząc kapła- ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU 2020.
na o sakrament. Spowiedź jest również możliwa w W Sylwestra, we czwartek 31 grudnia, po Mszy św.
czasie adoracji Najświętszego Sakramentu
wieczornej zapraszamy na wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo dziękczynno przebłaKANCELARIA I SPRAWY PARAFIALNE
Wszelkie sprawy kancelaryjne (aplikacje szkolne, akty galne na zakończenie starego roku. Adoracja będzie
chrztu, zaświadczenia), prośby, w tym również doty- trwała aż do godziny 24.00. Zapraszamy wszystkich
czące spowiedzi oraz zamawianie intencji mszalnych do wspólnej modlitwy.
oraz zapytania o sakramenty prosimy kierować najpierw na adres mailowy parafii: putney@pcmew.org
POŻEGNANIE KS. LESZKA RYGIEWICZA
W uroczystość św. Jana Ewangelisty 27 grudnia 2020
UBIERANIE CHOINEK I BUDOWANIE SZOPKI.
Wszystkich chętnych, zwłaszcza mężczyzn (w dzień naszego odpustu parafialnego), będziemy
zapraszamy do pomocy przy ubieraniu choinek i gościli w naszej parafii ks. Leszka i będzie to okazja
budowaniu szopki bożonarodzeniowej w piątek 18 do podziękowania Mu za ponad cztery lata Jego pogrudnia po Mszy św. wieczornej. Chętnych proszę o sługi w naszej parafii. Ks. Leszek będzie z nami przez
kontakt z p. Krzysztofem Jankowskim tel: 0752 5137 całą niedzielę. Serdecznie dziękuję za wszelkie dobro, które przez posługę ks. Leszka spłynęło na naszą
076
wspólnotę parafialną. Serdeczne Bóg zapłać.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Adoracja NS od poniedziałku do piątku włącznie od
PROGRAM NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
godz. 18.30 i w tym czasie okazja do sakramentu
24.12 - (czwartek) Wigilia Bożego Narodzenia
pojednania. Nie odkładajmy spowiedzi na święta BoPasterki o godz. 20.00, 21.30 i 23.00
żego Narodzenia.
25.12 - Boże Narodzenie - porządek jak w niedzielę
SPOWIEDŹ ADWENTOWA SOBOTA 19 GRUDNIA 26.12 - Św. Szczepana Msze św. 10.00, 11.30 i 18.00
Serdecznie zapraszamy na spowiedź w sobotę 19
27.12 - uroczystość św. Rodziny i św. Jana porzągrudnia od 16.00 do 18.00. Będzie nam pomagał w
dek niedzielny, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00
spowiedzi ks. Roman Werner.

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.
Warunkiem koniecznym, by kościół pozostał otwarty,
jest stosowanie się do zaleceń wydanych zarówno
przez Rząd, jak i Kurię, a zwłaszcza Council, który
czuwa nad ich przestrzeganiem oraz reaguje na zgłoszenia płynące od naszych sąsiadów oraz uczestników
modlitwy.

 Nietworzenie zgromadzeń zarówno w kościele
jak i przed bramą na chodniku
 Stosowanie się do próśb i poleceń wydawanych przez wolontariuszy / stewardów.
APOSTOLSTWO MODLITWY - grudzień
Intencja ewangelizacyjna: Za życie modlitwy.
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem
Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i
przez życie modlitwy.
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
Wytyczne i wskazówki dla wolontariuszy zwykle w soboty w salce pod kancelarią przez in(stewardów)
struktora terapii uzależnień. Spotkanie trzeba wczeWolontariusz (Steward) - może nią być osoba poniżej śniej umówić telefonicznie (kom. 0772 700 9940).
70-tego roku życia, w pełni zdrowa (tzn. nie posiadająca jakichkolwiek symptomów COVID-19, nie będąca w NOWA RADA EKONOMICZNA PARAFII
grupie podwyższonego ryzyka oraz nie mająca nakazu Z dniem 8 grudnia 2020 upłynęła kadencja
przebywania w izolacji).
poprzedniej Rady Ekonomicznej Parafii.
Uczestnicy nabożeństw są zobowiązani, o W związku z tym chcę bardzo serdecznie
co usilnie prosimy, do tego by:
podziękować całej Radzie i składam to
1. używać maski na twarz zasłaniając podziękowanie na ręce prezeski p. Elżbieusta i nos w kościele
ty Kozłowskiej. Chcę tym bardziej pod2. stosować dystans (powyżej 1 metra)
ziękować, bo ten rok, jak sami wiemy był
3. używać żelów do mycia rąk w wejściu i
bardzo trudny z wielu powodów. Dlatego
wyjściu.
życzę wiele błogosławieństwa Bożego i
Przed, w trakcie lub po modlitwie możemy serdecznie raz jeszcze dziękuję za ten
zostać poproszeni przez wolontariuszy czas poświęcony naszej parafii.
(stewardów) o:
Powołałem nową Radę Ekonomiczną w
składzie:
 Zajmowanie wskazanych miejsc siedzących - w
pierwszej kolejności w ławkach znajdujących się p. Agnieszka Krzyżoś - Prezes Parafii
najbliżej ołtarza
p. Anna Zdyb Wąsiel - skarbnik i Gift Aid
 Nietłoczenie się w wejściu
p. Elżbieta Kozłowska
 Zachowanie wymaganego dystansu (powyżej 1 p. Agnieszka Antonowicz
metr) od pozostałych wiernych
 Niewchodzenie w miejsca wyłączone z użyteczno- p. Wojciech Minkiewicz
p. Arek Bieżuński
ści publicznej, tj. toaleta, zakrystia
 Przemieszczanie się tylko w jednym kierunku p. Krzysztof Jankowski
(wejście-wejście główne, wyjście-przez crying Nowej Radzie gratuluję i życzę wiele
room)
Bożego błogosławieństwa i światła Ducha
 Możliwie szybkie opuszczanie kościoła dla
Świętego w pracy na rzecz parafii.
usprawnienia przebiegu dezynfekcji po modlitwie
Szczęść Wam Boże.

