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Ewangelia (Mt 3, 1-12) 
 

W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest 
królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!» Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas 
skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima 
oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje 
grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: 
«Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc 
nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych 

kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie 
wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, 
mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on 
wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». 

 

NNAABBOOŻŻEEŃŃSSTTWWAA  OORRAAZZ  IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZYY  ŚŚWWIIĘĘTTYYCCHH  
 

 

4/12 
DRUGA 

NIEDZIELA 
ADWENTU 

 

18:00 

Sobota 
Guildford 

 

08:30 
Milford 

 

10:45 
Fleet 

 

13:30 
Horsham 

 

 

Śp. Eugeniusz i Genowefa Pietrzak, Władysław i Maria Jankowscy 
oraz za dusze czyśćcowe – o dar życia wiecznego 
 

Śp. Genowefa Kulan – o dar życia wiecznego 
 

W intencji Stefana i Anny oraz ich rodzin o błogosławieństwo Boże, dary 
Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski 
 

Śp. Felicja Michałowicz – o dar życia wiecznego 
 

5/12 
 

PONIEDZIAŁEK 
 

 

Ave Maria 
 

 

Za parafian 
 

6/12 

 

WTOREK 
Wspomnienie św.Mikołaja 

 

 

19:00 
Ave Maria 

 

 

Za zmarłych polecanych w wypominkach 
 

7/12 

 

ŚRODA 
Wspomnienie św. Ambrożego 

 

 

17:30 
Horsham 

 

 

W intencji brata John’a Mary z zakonu Kartuzów z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski w przeddzień ślubów wieczystych 
 

8/12 

 

CZWARTEK 
Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia NMP 
 

 

19:00 
Fleet 

 

 

Dziękczynna z okazji 4. urodzin Jakuba, z prośbą o błogosławieństwo Boże, 
opiekę Anioła Stróża oraz potrzebne łaski 
 

9/12 

 

PIĄTEK 
 

 

20:00 
Milford 

 

 

Za zmarłych polecanych w wypominkach 
 

10/12 
 

SOBOTA 
 

 

8:30 
Milford 

 

18:00 
Guildford 

 

 

Za zmarłych polecanych w wypominkach 
 

Dziękczynna z okazji urodzin Henryki Kosyła, z prośbą o błogosławieństwo 
Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie oraz potrzebne łaski 
 

11/12 

TRZECIA 
NIEDZIELA 
ADWENTU 

 

„GAUDETE” 

 

08:30 
Milford 

 

10:45 
Fleet 

 

13:30 
Horsham 

 

 

Dziękczynna z okazji 36. urodzin Anny Pietkun, z prośbą o błogosławieństwo 
Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski (int. męża i dzieci) 
 

Dziękczynna z okazji urodzin Neal’a, z prośbą o błogosławieństwo Boże, 
zdrowie oraz wszelkie potrzebne łaski 
 

Dziękczynna w intencji przyjaciela i parafianina z Horsham, brata John’a 
Mary, który 8 grudnia złożył śluby wieczyste w zakonie Kartuzów 

 



 

OFIARY:  27/11/2022 
Taca:  Milford - £65;  Horsham - £168;  Fleet - £265.81;  Guildford - £119.50; 

Gift Aid - £0;  Ofiary na konto parafii - £595 
 

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone na potrzeby parafii. 
Jeżeli ktoś z Parafian chce złożyć ofiarę przelewem podajemy numer konta: 

Account name: PCM Godalming, Sort Code: 30-94-57, Account number: 00618841 
 

SPRAWY AKTUALNE 

 

➢ PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH  

 

Msze Święte niedzielne: 
Sobota: 18:00 (Guildford) 

Niedziela: 8:30 (Milford), 10.45 (Fleet), 13.30 (Horsham) 
 

Msze Święte w tygodniu: 
Wtorek: 19.00 (Ave Maria) 
Środa: 19.00 (Horsham) 
Czwartek: 19.00 (Fleet) 
Piątek: 20.00 (Milford) 
 

➢ SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA 

 

Okazja do spowiedzi jest pół godziny przed każdą 
Mszą świętą (w niedzielę zdarza się że czas spowiedzi 
jest krótszy ze względu na dojazdy do kościołów), 
oraz przez godzinę w czasie adoracji od środy do 
piątku. Jeśli ktoś potrzebuje dłuższej spowiedzi lub 
rozmowy – można się umówić indywidualnie. 
 

➢ AKCJA CHARYTATYWNA 

 

W przyszłą niedzielę w Horsham po Eucharystii 
będzie można nabyć ręcznie robione dekoracje 
świąteczne. Dochód będzie przeznaczony na cel 
charytatywny – pomoc w sfinansowaniu koniecznej 
terapii dla naszej siedmioletniej parafianki Amelki. 
 

➢ WIGILIA W DOMU PARAFIALNYM 

 

Boże Narodzenie to zawsze bardzo rodzinny czas. 
Jeśli są osoby, które z różnych względów nie mają 
w tym roku możliwości spędzenia świąt z bliskimi – 
serdecznie zapraszamy na wspólną Wigilię w domu 
parafialnym. Bardzo proszę chętnych o zgłoszenie się 
do niedzieli 18 grudnia, osobiście lub telefonicznie. 
 

➢ ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 

 

W grudniu rozpocznie się w naszej parafii okres 
odwiedzin duszpasterskich. Formularz do zapisu 
pojawi się w najbliższym czasie na stronie naszej 
parafii. Po jego przesłaniu należy zaczekać na kontakt 
w celu ustalenia konkretnej daty. W pierwszej 
kolejności będę chciał odwiedzić osoby / rodziny 
które są nowe w parafii, niedawno się zapisały, 
przeprowadziły się i chcą poświęcić mieszkanie, albo 
w poprzednich latach nie przyjmowały „kolędy”. 
 

➢ DRUGA TACA 

 

Dziś można złożyć ofiary na Pomoc Kościołowi na 
Wschodzie – dla parafii i wspólnot katolików, 
żyjących w krajach byłego ZSSR. 

 

➢ ADWENTOWA MOBILIZACJA 

 

W czasie Adwentu jesteśmy zaproszeni do bardziej 
gorliwego czuwania i modlitwy. We wtorki po Mszy 
wieczornej w domu parafialnym będą spotkania 
Kręgu Biblijnego – czas dzielenia się Słowem Bożym. 
Od środy do piątku godzinę przed Eucharystią będzie 
okazja do zatrzymania się na cichej modlitwie przed 
Najświętszym Sakramentem. W tych dniach będą też 
odprawiane Msze Roratnie – w środy w Horsham 
i czwartki we Fleet o godz. 19:00, a w piątki w Milford 
o godz. 20:00. Roraty będą także w soboty w Milford, 
poprzedzone modlitwą różańcową o godz. 8:00. 
 

➢ REKOLEKCJE ADWENTOWE 

 

W dniach od 14 do 18 grudnia będziemy w naszej 
parafii przeżywali rekolekcje, które poprowadzi 
ks. Szymon Kiera. Temat rekolekcji – „Bóg, który 
zbawia. Bóg, który jest z nami.” – to nawiązanie do 
znaczenia imion Jezus i Emmanuel. Będziemy 
rozważali prawdę o naszej osobistej relacji z Jezusem 
oraz o naszym byciu Kościołem – o Bogu, który 
przychodzi do nas i jest z nami we wspólnocie. 
Dokładny plan rekolekcji zostanie podany za tydzień. 
 

➢ LITURGIA TYGODNIA 

 

We wtorek przypada wspomnienie św. Mikołaja, 
biskupa Myry (na terenie dzisiejszej Turcji), który żył 
na przełomie III i IV wieku. Po bogatych rodzicach 
otrzymał w spadku znaczny majątek, którym chętnie 
dzielił się z ubogimi i przez to stał się symbolem 
chrześcijańskiego miłosierdzia i obdarowania innych. 
W środę obchodzimy w Kościele wspomnienie 
św. Ambrożego, biskupa, zaliczanego do grona 
czterech wielkich doktorów Kościoła zachodniego. 
Był mistrzem duchowym św. Augustyna, walczył 
odważnie z herezją ariańską, pozostawił po sobie 
wiele pism teologicznych i hymnów liturgicznych. 
W czwartek świętujemy Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – tym tytułem 
przedstawiła się Maryja ponad 160 lat temu podczas 
objawienia w Lourdes. Papież Pius IX uroczyście 
ogłosił ten dogmat w 1954 roku, pisząc: „Najświętsza 
Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia –
mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, 
Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana 
nietknięta od zmazy grzechu pierworodnego”. W tym 
dniu Eucharystia będzie o godz. 19:00 we Fleet, 
a w środę (wigilijna) o godz. 17:30 w Horsham. 


