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MSZE ŚWIĘTE 
W NIEDZIELE O GODZ. 830 ;1000  (Z UDZIAŁEM DZIECI); 1200 SUMA;1800                                                            W SOBOTĘ O GODZ. 1830 (EUCHARYSTIA NIEDZIELNA)  

 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 10.00 I 19.00, SOBOTA 8.45 
MSZA ŚW. W NIEDZIELĘ O GODZ. 1200  JEST ODPRAWIANA W  HOLY INNOCENTS CHURCH, 192 SELHURST ROAD, SE25 6XX 

OKRES WIELKIEGO POSTU, 11.03.2018 – 18.03.2018 nr 11/2018 
 
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 11.03.2018.  
8.30  1. +Zofię Danutę Kozłowską, Edwarda Kozłowskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące – od córki z rodz. 
 2. +Irenę Wiśniewską (2 r. śm.) – od córki z rodz. 
10.00 1. +Grzegorza Ślepowrońskiego (ur.) 
 2. O dar macierzyństwa dla Moniki 
12.00 1. +rodziców Halinę i Zbigniewa oraz Georginę (gregoriańska 15) 
 2. O zdrowie, Boże bł. dla Grzegorza (40 ur.) – od żony i dzieci  
18.00 +z rodz. Grabowskich 
PONIEDZIAŁEK, 12.03.2018.   
10.00 +Zbigniewa Rogoyskiego (5 r. śm.) 
19.00 +rodziców Halinę i Zbigniewa oraz Georginę (gregoriańska 16) 
WTOREK, 13.03.2018.  
10.00 +Kazimierza i Wandę Szpin 
19.00 +rodziców Halinę i Zbigniewa oraz Georginę (gregoriańska 17) 
ŚRODA, 14.03.2018.  
10.00 +Józefa (17 r. śm.) 
19.00   +rodziców Halinę i Zbigniewa oraz Georginę (gregoriańska 18)  
CZWARTEK, 15.03.2018.  
10.00 …………………………………. 
19.00 +rodziców Halinę i Zbigniewa oraz Georginę (gregoriańska 19) 
PIĄTEK, 16.03.2018.  
10.00  O zdrowie dla rodziców Julii i Andrzeja Jasieńskich – od syna Bogdana 
19.00 +rodziców Halinę i Zbigniewa oraz Georginę (gregoriańska 20)  
SOBOTA, 17.03.2018.  Wspomnienie św. Patryka, biskupa 
08.45 …………………………………..  
18.30 +rodziców Halinę i Zbigniewa oraz Georginę (gregoriańska 21) 
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 18.03.2018.  
8.30  1. +rodziców Halinę i Zbigniewa oraz Georginę (gregoriańska 22) 
 2. O zdrowie dla babci Heleny (ur.) 
10.00 1. +Kazimierza Rogińskiego – od córki z rodz. 
 2. +Edwarda Gościłowicza – od Teresy 
12.00 1. W int. Mężczyzn św. Józefa 
 2. +Andrzeja Falkowskiego 
16.00 W int. dzieci komunijnych  
18.00 +Zbigniewa Baszczyńskiego – od córki z rodz. 
  
 Jako katolicy tworzymy wspólnotę parafialną. Ośrodkiem życia tej wspólnoty jest kościół i Liturgia. Każda Msza Święta ma wymiar zbiorowy jak i 
prywatny, co znaczy, że Msze Święte sprawowane są w intencjach całego Kościoła jak i prywatnych, gdyż właśnie to my stanowimy Kościół – nie można 
tego rozdzielać. Każda modlitwa jest spotkaniem i przebywaniem z Bogiem. A zatem umacnia naszą wiarę, przez którą z Nim się łączymy. Czynimy to 
szczególnie w czasie modlitwy Liturgicznej, w której do Boga zwraca się cały Kościół, a nie tylko pojedyncze osoby. W czasie Mszy Świętej Bóg przybliża 
się do swego ludu, przemawia do niego w słowie i wzbogaca go swym życiem w Eucharystii. Zaś lud Boży zjednoczony z Chrystusem przez Chrzest, łącząc 
się z Nim w Eucharystii oddaje Bogu najdoskonalszą cześć.   

 Po co zamawiać Mszę świętą? W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co 
do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca 
nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski. Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar 
duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć. 

Dzisiejsze czytania: 2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 ; Ef 2, 4-10; J 3, 14-21 



EWANGELIA 
Jezus powiedział do Nikodema: "Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego 
Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega 
potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na 
tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy 
bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia 
wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu". 

 
I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 
v Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, 

Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na 
świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego 
wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas 
źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas 
pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla 
nas czas odkupienia. 

 
v Dziś po Mszy św. wieczornej rozpoczynamy 

nauki przedmałżeńskie. 
 

v We wtorek, 13 marca przypadnie 5. rocznica 
wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym 
dniu Ojca Świętego i wszystkie jego dzieła 
naszymi serdecznymi modlitwami. 

 
v We wtorek o 11.30 pogrzeb śp. Kazimierza 

Szczepaniaka. Wieczny odpoczynek racz Mu 
dać Panie… 

 
v W piątek 16 marca Wspólnota Miłosierdzia 

zaprasza na Drogę Krzyżową, a po nie adorację 
krzyża oraz czuwanie z Panem Jezusem. 
Wszystko rozpoczynamy Mszą św. o 19.00. 

 
v Za tydzień o 16.00 Msza św. i spotkanie dla 

rodziców i dzieci komunijnych. 
 

v Za udział w rekolekcyjnych ćwiczeniach, za 
udział w nabożeństwach drogi krzyżowej bądź 
za odmówienie w piątki tego okresu modlitwy 
Oto ja dobry… można uzyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami. 
Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana 
przed Twoim obliczem i z największą gorliwością 
ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje 
serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz 
prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę 
poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim 
uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć 
ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, 
dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje 
usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie 
kości moje" (Ps 22, 17). 

 
v W niedzielę 25 marca Niedzielna Kawiarenka 

organizuje Kiermasz Świąteczny. Szczegóły na 
plakacie. 

v W dniach 14 i 15 kwietnia (sobota i niedziela) 
Rekolekcje Odnowy Wiary. Szczegóły na 
plakacie i stronie internetowej. 

  
v Zapraszamy do scholi parafialnej. Próby scholi 

w sobotę o 16.15. 
 

v Kancelaria parafialna w czynna od poniedziałku 
do piątku 9.30 – 10.00 oraz 18.30 – 19.00. 

 
v Spowiedź św. pół godziny przed Mszą św. od 

poniedziałku do soboty, w czwartki także w 
czasie adoracji. 

 
v Wszystkie Polskie Parafie w Wielkiej Brytanii są 

parafiami personalnymi. Do parafii należymy przez 
zapisanie się, a nie przez zamieszkiwanie na danym 
terenie. Wszystkim przypominamy o obowiązku 
zapisania się do parafii.   

 
v W poniedziałki o 19.00 spotkanie grupy Al-

Anon w Sali na I piętrze. 
 

v W poniedziałki o 10.30 grupa Krasnoludki. 
 

v W poniedziałki o 17.30 Oaza Dzieci Bożych. 
 

v We wtorki o 20.00 spotkanie grupy Odnowy w 
Duchu Świętym – Wspólnoty Miłosierdzia. 

 
v W środy o 10.00 Msza św. o Miłosierdziu Bożym i 

koronka do Miłosierdzia Bożego oraz spotkanie w 
Klubie Seniora. 

 
v W czwartki po wieczornej Mszy św. Adoracja 

Najświętszego Sakramentu oraz koronka do Matki 
Bożej Miłosierdzia. 

 
v W I i III piątek miesiąca spotkanie grupy 

Mężczyzn św. Józefa o 20.00 
 

v W piątki o 20.15 spotkanie grupy AA. 
 

v Taca wyniosła £720 Gift Aid £318. Śp. Krystyna 
Wieliczko zostawiła w testamencie naszemu 
kościołowi £1000. Bóg zapłać składającym 
ofiary na tacę i indywidualne na potrzeby naszej 
parafii. 


