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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 WIELKANOCNY, 01.04.2018 – 08.04.2018 nr 14/2018 
UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 01.04.2018.  
8.30  1. +Tomasza Flisiuka 
 2. O zdrowie dla Romana (ur.) – od żony i dzieci 
10.00 1. W int. dzieci komunijnych 2017 
 2. +Stanisławę i Krzysztofa Jurkiewiczów oraz Janinę Nytko 
12.00 1. O szczęśliwe rozwiązanie dla Jolanty 
 2. O zdrowie i Boże bł. dla córki Lilii z rodz. i syna Marka z rodz. 
18.00 +Bogusława Mońko – od żony 
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY, 02.04.2018.  
8.30  W int. Panu Bogu wiadomej 
10.00 W int. synów Olivera i Piotra oraz żony Ewy o Boże bł., łaski i opiekę NMP 
12.00 O wiarę i zdrowie dla rodziców i rodzeństwa 
18.00 W int. Ryszrda (60 ur.) o Boże bł. i łaski 
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY, 03.04.2018.  
10.00 O Boże bł. i łaski dla Małgorzaty (60 ur.) – od syna chrzestnego 
19.00 W int. Moniki i Saliego (4 r. ślubu) 
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY, 04.04.2018.  
10.00 +Terry Mac Dermott (39 r. śm.) 
19.00   O zdrowie i siły w chorobie dla siostry Moniki  
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY, 05.04.2018.  
10.00 ………………………….. 
19.00 O powołania kapłańskie 
PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY, 06.04.2018.  
10.00 O wiarę zdrowie dla męża 
18.00 W int. Alicji o zdrowie i Boże bł.  
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY, 07.04.2018.   
08.45 …………………………….. 
18.30 W int. Kapłanów 
II NIEDZIELA WIELKANOCY CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 08.04.2018. ODPUST 
8.30  1. O zdrowie dla Krystyny (ur.) 
 2. W int. Filipa Trzebiatowskiego (ur.) – od żony z synami 
10.00 1. W int. dzieci komunijnych 2017 
 2. +Józefa i Zofię Szumigajów 
12.00 +Andrzeja Migacza (4 r. śm.) – od Ewy i Mariusza 
15.00 O łaskę przemiany serca dla taty Waldemara 
18.00 +Jana i Józefę Mierzejewskich 
  
 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: Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23; Kol 3, 1-4; J 20, 1-9 
 

Chrystus Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał. ALLELUJA! 
 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się 
do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego 
ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". 
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził 
Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do 
środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna 
oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. 
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd 
bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 
 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 
 
v Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj 

radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie 
zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne 
wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe 
chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków 
Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie 
Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o 
powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego 
zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. 
Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, 
niech stanie się źródłem radości w naszej 
codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze 
słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech 
przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i 
społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej 
szczerości serca świętować dzień radosnego 
zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy sobie 
wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych Świąt 
Wielkanocnych. 

 
v Msze Święte dzisiaj według porządku 
świątecznego. Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, 
Msze Święte będą sprawowane w porządku 
niedzielnym. 

 
v Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się 

na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę 
uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

 
v Wielkie Bóg zapłać państwu Barbarze i Filipowi 

Trzebiatowskim oraz pani Grażynie Kunysz za 
przygotowanie dekoracji Grobu Pańskiego w 
naszym kościele.  

 
v Wielkie Bóg zapłać wszystkim zaangażowanym w 

przygotowanie liturgii oraz naszego kościoła na 
Święta Zmartwychwstania Pana. 

 
v W tygodniu wielkanocnym przypada pierwszy 

czwartek, piątek i sobota miesiąca. Uczcijmy te 
dni przez przyjęcie Komunii św. i udział w 

nabożeństwach. Wszystkie Msze Święte będą 
sprawowane z modlitwami ku czci Chrystusa 
zmartwychwstałego. 

 
v Codziennie po Mszy św. wieczornej odmawiamy 

Nowennę do Miłosierdzia Bożego, a w następną 
niedzielę, Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po 
każdej Mszy Świętej we wspólnej modlitwie 
koronką będziemy wypraszać miłosierdzie dla nas 
i całego świata. 

 
v W sobotę Mszą św. o 18.30 rozpoczniemy 

Wieczór Chwały w naszym kościele. 
 

v Przyszła niedziela to Niedziela Miłosierdzia 
Bożego, nasz parafialny odpust. Od godz. 13.00 
adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, o 
15.00 Msza św. w godzinie miłosierdzia, po Mszy 
św. modlitwy ku czci Miłosierdzia Bożego i o 
17.00 zakończenie i błogosławieństwo 
eucharystyczne. 

 
v W dniach 14 i 15 kwietnia (sobota i niedziela) 

Rekolekcje Odnowy Wiary. Szczegóły na plakacie 
i stronie internetowej.  

 
v W sobotę 21 kwietnia Niedzielna Kawiarenka 

zaprasza na wiosenną zabawę. Szczegóły na 
plakacie. 

 
v Kancelaria parafialna w czynna od wtorku do 

piątku 9.30 – 10.00 oraz 18.30 – 19.00. 


