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DRUGA NIEDZIELA ADWENTU
9.12.2018 r.
Uwolnij mnie od grzechu,
który zniewala najbardziej

Czytanie I - Ba 5, 1-9
Psalm 126
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Czytanie II - Flp 1, 4-6. 8-11

Ewangelia - Łk 3, 1-6
“Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz
Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip
tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny;
za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało
słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest
nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane
w księdze mów proroka Izajasza:
«Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie
ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i
pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste
drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

8.12

Sobota

DRUGA NIEDZIELA
ADWENTU

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

9.12.
2018
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DRUGA
NIEDZIELA
ADWENTU

8.30

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

10.00 O życie wieczne dla śp. Waldemara Bilickiego
wspominając datę jego urodzin
10.00 Śp. Bogusia Przybyszewska (2 m-ce po śmierci)
11.30 Śp. Czesław Zwoliński (w 19. rocz. śmierci)
Wimbledon

12.45 Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 24)

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
Bożej dla Anety

10.12

Poniedziałek Dzień powszedni

6.30

Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 25)

19.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana Badura z okazji 18. rocz. urodzin

11.12

Wtorek

Dzień powszedni

6.30

Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 26)

19.00 W podziękowaniu za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze dla rodziny Fil

12.12

Środa

Dzień powszedni

6.30

Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 27)

19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

13.12

14.12

15.12

Czwartek

Piątek

Sobota

16.12. NIEDZIELA
2018

Wspomnienie św. Łucji,
dziewicy i męczennicy

6.30

Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 28)

Wspomnienie św. Jana od
Krzyża, prezbitera
i doktora Kościoła

6.30

Dzień powszedni

6.30

TRZECIA NIEDZIELA
ADWENTU

18.00 Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 30)

TRZECIA
NIEDZIELA
ADWENTU

8.30

19.00 Śp. Jakub Górecki
Śp. Stefania Gwizdek (Gregorianka 29)

19.00 Śp. Zenobia i Józef Majorkiewicz

Śp. Danuta Miszczuk

Za dusze w czyśćcu cierpiące

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

II NIEDZIELA ADWENTU. 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.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
i okazja do sakramentu pojednania od poniedziałku do
piątku o godz. 18.00.
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 poniedziałek, wtorek i środę, bezpośrednio po
każdej Mszy św. - rano i wieczorem.
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.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W 2019. 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. Byłoby dobrze gdyby narzeczeni, którzy planują ślub kościelny powiadomili ks. Proboszcza przynajmniej 6 miesięcy przed ustaloną datą ślubu. Na spisanie
protokołu przedmałżeńskiego (wszystkich ważnych dokumentów) należy umówić się osobiście z ks. Proboszczem.
Proszę nie przychodzić na ostatnią chwilę. W razie wątpliwości i pytań związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa można kontaktować się bezpośrednio z biurem małżeńskim PMK: 020 7226 3439 w godzinach od 9.00 do
17.30 od poniedziałku do piątku,
mejl: marriage@pcmew.org.
——————————————————————————

ŚWIECE ADWENTOWE,

OPŁATKI, SIANKO,
KARTKI ŚWIĄTECZNE
I EWANGELIA 2019.
Do nabycia po Mszy świętej

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
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 dodatkowe ofiary.
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!
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 czasopism katolickich wystawionych na szafie przy wyjściu z
kościoła.
KOLEKTA SPECJALNA.
Dzisiaj, 9.12. 2018 r. , kolekta specjalna na Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
CIEPŁO W KOŚCIELE. W naszym kościele jest ciepło.
Czasem bardzo ciepło. 20 ºC. W Polsce wiele kościołów
nie stać na ogrzewanie. Bardzo prosimy o zamykanie
drzwi wejściowych bo tego ciepła szkoda. I to ciepło
bardzo kosztuje. A będzie jeszcze drożej.
—————————————————————————-

Dzisiaj, 9 grudnia,
zapraszamy wszystkich
na Przedświąteczny Festyn Parafialny
9.00 - 15.00
oraz
na spotkanie ze św. Mikołajem
po Mszy św. o godz. 10.00 i 11.30

REKOLEKCJE ADWENTOWE
Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje:
8.12 - 12.12.2018 r.
Prowadzi 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
Poniedziałek - 10.12.2018 r.
6.30 - Msza św. roratnia (kazanie po roratach)
10.00 - Msza św. z nauką ogólną
17.00 - Msza św. z nauką dla dzieci
19.00 - Msza św. z nauką ogólną
20.00 - Nauka dla młodych
Wtorek - 11.12.2018 r.
6.30 - Msza św. roratnia (kazanie po roratach)
10.00 - Msza św. z nauką ogólną
17.00 - Msza św. z nauką dla dzieci
19.00 - Msza św. z nauką ogólną
20.00 - Nauka dla młodych
Środa - 12.12.2018 r.
6.30 - Msza św. roratnia (kazanie po roratach)
10.00 - Msza św. z nauką ogólną
17.00 - Msza św. z nauką dla dzieci
19.00 - Msza św. z nauką ogólną
20.00 - Nauka dla młodych
SAKRAMENT POJEDNANIA
W czasie rekolekcji spowiedź 30 minut przed każdą Mszą,
w czasie Mszy
a także po naukach rekolekcyjnych

