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ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
13.01.2019 r.
Stań pośród tłumu nad Jordanem
Czytanie I - Iz 40, 1-5. 9-11
Psalm 104
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana
Czytanie II - Tt 2, 11-14; 3, 4-7

Ewangelia - Łk 3, 15-16.21-22
„Gdy 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».
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest.
A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego,
w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos:
«Ty jesteś moim Synem umiłowanym,
w Tobie mam upodobanie».

12.01

Sobota

13.01. NIEDZIELA
2019

ŚWIĘTO CHRZTU
PAŃSKIEGO

18.00 Za parafian

ŚWIĘTO CHRZTU
PAŃSKIEGO

8.30

Śp. Daniela Raczkowska

10.00 O radość życia wiecznego dla Józefa
Michurskiego (w 22. rocz. śmierci)
11.30 Śp. Stanisław Bednarek
Wimbledon

12.45 Śp. Jakub Górecki
18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Dominika w dniu urodzin

14.01

Poniedziałek

Dzień powszedni

9.30

Za dusze śp. Nikodema i Anieli Sulików

19.00 NIE MA MSZY ŚW.
15.01

Wtorek

Dzień powszedni

9.30

O wszystkie łaski potrzebne dla Władysława

19.00 NIE MA MSZY ŚW.
16.01

Środa

Dzień powszedni

9.30

Śp. Mariusz Murzyn

19.00 NIE MA MSZY ŚW.
17.01

Czwartek

Wspomnienie św. Antoniego, 9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
opata,
19.00 NIE MA MSZY ŚW.
Dzień Judaizmu

18.01

Piątek

Dzień powszedni,
Początek Tygodnia
Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan

9.30

Wspomnienie św. Józefa
Sebastiana Pelczara,
biskupa

9.30

DRUGA NIEDZIELA
ZWYKŁA

18.00 Śp. Teresa Balik (w 7. rocz. śmierci)

DRUGA NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30

19.01

Sobota

20.01. NIEDZIELA
2019

Śp. Daniela Raczkowska (w 1. rocz. śmierci)

19.00 NIE MA MSZY ŚW.
Za dusze w czyśćcu cierpiące

Śp. Włodzimierz Głogowski (w 2. rocz. śmierci)
Za rodziców: Stanisławę i Tadeusza oraz
Michalinę i Stanisława Głuchowskich

10.00 Śp. Daniela Raczkowska (w 1. rocz. śmierci)
11.30 Śp. Zbigniew Sibilski (w 8. rocz. śmierci)
i zmarłych z rodziny Sibilskich: Teresę, Helenę,
Zofię i Leona oraz Jerzego Marcinkiewicza
i zmarłych z rodziny Marcinkiewiczów, Mików
i Tychmańskich
Wimbledon

12.45 Śp. Czesława Pukalska, Śp. Maria Mochlińska,
Śp. Generał Jerzy Wołkowicki
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Franciszka z okazji
1. rocz. urodzin

KOLĘDA 2019
Tak jak w ubiegłych latach na kolędę umawiamy się telefonicznie i ustalamy konkretną godzinę kolędy.
Ze względu na kolędę Msze św. w ciągu tygodnia będą
odprawione tylko rano o godz. 9.30. Od czasu do czasu
będą małe wyjątki. Proszę zawsze sprawdzać najświeższe
wiadomości w Biuletynie. Zawsze wieczorem w sobotę
będzie odprawiana Msza św. niedzielna. Bardzo przepraszamy tych parafian, którzy regularnie uczestniczą we
Mszy wieczornej. Niestety bardzo trudno o księdza na
zastępstwo. Kolędę nie możemy także przeciągać do maja
czy czerwca.
LIST KSIĘDZA REKTORA W SPRAWIE WIELKIEJ
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
“Czcigodni Księża,W przyszłym roku w niedzielę 13 stycznia 2019 r., woluntariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, będą zbierali do puszek datki na pomoc polskim
szpitalom. Będą również stali przed naszymi kościołami.
Jest to akcja niezależna od nas ale patrzymy na nią z
życzliwością i jeśli ktoś chciałby się do niej włączyć to
będzie mógł to uczynić wychodząc z kościoła. Woluntariusze będą posiadali specjalnie zabezpieczone puszki oraz
identyfikatory WOŚP. Pozdrawiam – Ks. Prałat Stefan
Wylężek, Rektor”.
RUSZA AKCJA NOCLEGOWA DLA BEZDOMNYCH.
Od 23 stycznia do 7 marca przyjmujemy co środę grupę
bezdomnych w sali parafialnej. Składka na pokrycie kosztów akcji zostanie przeprowadzona po wszystkich mszach
świętych 19 i 20 stycznia.
ZBIÓRKA ODZIEŻY. Odzież czystą, w dobrym stanie
można będzie składać w górnej sali parafialnej w niedzielę
27 stycznia od godz. 09:45 do 12:00 i od 17:30 do 18:00.
Potrzebujemy męskich koszul, koszulek, spodni, swetrów,
bluz, kurtek. Prosimy nie zostawiać odzieży w kościele ani
przed domem! Bóg zapłać!
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: 2 lutego 2019 r.
METRYKA CHRZTU. Zaświadczenie o chrzcie można
zawsze otrzymać od ręki w biurze parafialnym. Wystarczy
przyjść do biura w godzinach urzędowania biura. Godziny
urzędowania biura sprawdzamy zawsze w aktualnym
Biuletynie. Proszę nie wydzwaniać w tej sprawie na
plebanię. Można także zamawiać zaświadczenie mejlem,
podając dokładnie imię i nazwisko dziecka/dorosłego oraz
przybliżoną datę chrztu. Odbiór w zakrystii w dowolnym
czasie po Mszy św.

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.
OPŁATEK PARAFIALNY , JASEŁKA i KONCERT.
Serdecznie zapraszamy naszych Parafian na Opłatek
parafialny, Jasełka i wspólne kolędowanie w sobotę 12
stycznia, bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
Rozpoczęcie około 19.30 w sali parafialnej.
Następnego dnia, w niedzielę 13 stycznia, Polska Szkoła
Muzyczna w Londynie zaprasza do naszego kościoła na
Koncert Świąteczny, który rozpocznie się o godz. 16.00.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
wyjściu z kościoła.

KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna zaprasza na
pyszne polskie ciasto i kawę z profesjonalnego ekspresu
do kawy. Chętni do pomocy przy niedzielnych dyżurach
proszeni są o kontakt z p. Olgą Wróblewską, tel.
07919842122.
BIURO PARAFIALNE. Ze względu na kolędę biuro
parafialne czynne tylko rano po Mszy św. od poniedziałku
do soboty. Msza św. w tygodniu kończy się około 10.00.
I zaraz otwarte jest biuro.

EWANGELIA 2019. Droga, Prawda i Życie. Książka jest
podstawową pomocą dla każdego, kto chce uczynić
słowo Boże stałym elementem swojego życia. Do nabycia
w zakrystii.
ROCZNICA URODZIN ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE.
Z okazji 125 rocznicy urodzin św. Maksymiliana Marii
Kolbe w Westminster Abbey zostanie odprawione
nabożeństwo wieczorne upamiętniające tę rocznicę 13
stycznia tj. dzisiaj o godz. 18.30. Można uczestniczyć w
tym nabożeństwie jedynie za okazaniem darmowego
biletu, który należy ściągnąć ze strony internetowej:
westminster-abbey.org/events
CIEPŁO W KOŚCIELE. W naszym kościele jest ciepło.
Czasem bardzo ciepło. 20 ºC. Bardzo prosimy o
zamykanie drzwi wejściowych w czasie Mszy i nabożeństw bo tego ciepła szkoda. I to ciepło bardzo kosztuje.
A będzie jeszcze drożej.

