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MSZE ŚWIĘTE

30
;1000 (Z UDZIAŁEM DZIECI); 1200 SUMA;1800
W SOBOTĘ O GODZ. 18 (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

W NIEDZIELE O GODZ. 8

OKRES WIELKANOCNY, 08.04.2018 – 15.04.2018 nr 15/2018
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
PONIEDZIAŁEK, 09.04.2018. UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
10.00 …………………………….
12.00 Pogrzeb śp. Zygmunta Liphardta
19.00 +Józefa Kanię (28 r. śm.) i zm. z rodz. – od córki Marii z rodz.
WTOREK, 10.04.2018.
10.00 W pewnej intencji
19.00 W int. Oli (ur.) o Boże bł. i łaski dla rodziny oraz o prowadzenie Ducha Świętego
ŚRODA, 11.04.2018.
10.00 …………………………….
19.00 W int. Adama
CZWARTEK, 12.04.2018.
10.00 +Bogusława Bielskiego
19.00 …………………………….
PIĄTEK, 13.04.2018.
10.00 …………………………….
19.00 +Zofię Stanisławę Szychtę – od córki Joanny z rodz.
SOBOTA, 14.04.2018.
08.45 ……………………………..
18.30 +Annę Orłowicz (5 r. śm.) – od wnuczek z rodz.
III NIEDZIELA WIELKANOCY, 15.04.2018. NIEDZIELA BIBLIJNA
8.30 1. W int. Filipa Trzebiatowskiego – od Marii Macadam
2. O Boże bł. i łaski dla Leona (5 ur.) i jego rodziny
10.00 W int. Jakuba (11 ur.)
12.00 1. W int. Shae (15 ur.) o Boże bł. i łaski
2. +Jana, Józefa, Reginę, Halinę i Wiesława
18.00 W int. Krystiana (18 ur.) o Boże bł. i łaski
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 4, 32-35; Ps 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24; 1 J 5, 1-6; J 20, 19-31

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami,
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych
słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane". Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni
więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli
znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!"
Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem,
lecz wierzącym". Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię
Jego.

INFORMACJE BIEŻĄCE
v Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską
swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy
grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie
najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów.
Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego
serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On
mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie.
v Dzisiejsza niedziela to Niedziela Miłosierdzia
Bożego, nasz parafialny odpust. Od godz. 13.30
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 Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w Polsce
Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego
miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać
nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie
najbardziej potrzebującym. Dzisiaj i przez cały
tydzień otaczamy szczególną modlitwą tych, którzy
na co dzień zajmują się działalnością charytatywną w
naszej parafii, tych, którzy prowadzą dzieło obiadów
dla potrzebujących. Zachęcamy także do podjęcia
dzieł miłosierdzia w swoim najbliższym otoczeniu.

v Za tydzień, w dniach 14 i 15 kwietnia (sobota i
niedziela) Rekolekcje Odnowy Wiary. Szczegóły na
plakacie i stronie internetowej.
v W sobotę 28 kwietnia o 10.00 kurs lektorski.
v W sobotę 21 kwietnia Niedzielna Kawiarenka
zaprasza na wiosenną zabawę. Szczegóły na plakacie.
v Klub Polonia zaprasza na zabawę taneczną „Hity
PRL-u na Bis”, która odbędzie się 28 kwietnia 2018
roku od godziny 19:30. Muzyka, atmosfera dancingu
z lat 70-80. Szczegóły na plakatach.
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 Jutro będziemy świętować przeniesioną z Wielkiego
Tygodnia uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze
Święte o godz. 10.00 i 19.00. Uroczystość ta od lat
obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chcemy
otoczyć modlitwą każde poczęte dziecko i jego
rodziców. Na Mszy Świętej będzie można złożyć
przyrzeczenie trwającej 9 miesięcy modlitwy
duchowej adopcji dziecka poczętego.

v W poniedziałki o 19.00 spotkanie grupy Al-Anon w
Sali na I piętrze.

v We wtorek, 10 kwietnia, w 8. rocznicę katastrofy
smoleńskiej polecimy Bogu tych, którzy zginęli pod
Smoleńskiem, oraz będziemy modlić się w intencjach
naszej Ojczyzny.

v W środy o 10.00 Msza św. o Miłosierdziu Bożym i
koronka do Miłosierdzia Bożego oraz spotkanie w Klubie
Seniora.

v Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Biblijną.
v W Gościu Niedzielnym m. in.: „Jezu, ufam
Tobie”. Te trzy słowa są kluczem do Bożego
miłosierdzia. „Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie
się jednym naczyniem, a nim jest – ufność” – mówi
Jezus św. Faustynie. Ale pierwsza jest ufność Boga
względem mnie. Ufność rodzi ufność.

v W poniedziałki o 10.30 grupa Krasnoludki.
v We wtorki o 18.00 Oaza Dzieci Bożych.
v We wtorki o 20.00 spotkanie grupy Odnowy w Duchu
Świętym – Wspólnoty Miłosierdzia.

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 środy o 20.00 i piątki o 20.15 spotkanie grupy
AA.

