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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, 06.05.2018 – 13.05.2018 nr 19/2018 
 
VI NIEDZIELA WIELKANOCY, 06.05.2018.   
8.30  1. +Karola Wędzichę – od rodziny 
 2. O zdrowie dla Anety (ur.) 
10.00 1. W int. dzieci komunijnych 2017 
 2. W int. Oskara (8 ur.) o Boże bł. 
12.00 1. W int. Rysia (3 ur.) o Boże bł. i łaski  
 2. +ojców Bogdana i Zdzisława 
18.00 W int. Kamila (16 ur.) o Boże bł. i łaski 
PONIEDZIAŁEK, 07.05.2018.  
10.00 Za Parafian 
19.00 ………………………… 
WTOREK, 08.05.2018. UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BM, PATRONA POLSKI 
10.00 W int. Barbary i Filipa Trzebiatowskich o Boże bł. i opiekę – od G. Bieleckiej 
19.00 W int. Oli (ur.) o zdrowie, Boże bł. i łaski oraz opiekę Matki Bożej 
ŚRODA, 09.05.2018.  
10.00 O Boże bł. dla Bartłomieja (28 ur.) oraz za +Leszka (10 r. śm.) – od rodziny 
19.00   …………………………  
CZWARTEK, 10.05.2018.  
10.00 W int. Radosława Zenderowskiego o zdrowie i łaski 
19.00 W int. Marii Macadam (im., ur.) o opiekę Królowej Polski  
PIĄTEK, 11.05.2018.  
10.00 O zdrowie i Boże bł. dla Piotra 
19.00 ………………………… 
SOBOTA, 12.05.2018.   
08.45 O opiekę NMP i wszelkie łaski dla Natalii z okazji I Komunii św. 
18.30 +Alka Pasiniewicza – od rodziny 
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 13.05.2018.   
8.30  1. +Mamę Zofię  
 2. O Boże bł. i opiekę dla Adriana (ur.) 
10.00 Z podziękowaniem za wszelkie łaski z prośbą o Boże bł. dla Mai 
12.00 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW. 
18.00 O Boże bł. na czas pielgrzymki do Santiago de Compostela 
 
 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, 25-26. 34-35. 44-48; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4; 1 J 4, 7-10; J 15, 9-17 
EWANGELIA 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! 
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca 
mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest 
moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem 
oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i 
przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o 
cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali". 
 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 
 
v Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o 

przykazaniu miłości: „abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. To 
przykazanie jest wciąż aktualne i powinno nas 
zachęcać do odkrywania coraz większych 
pokładów miłości w nas samych. A jeżeli trudno 
je odnaleźć w sercu, to trzeba modlić się i prosić 
Zbawiciela, aby nas nią napełnił. 

 
v Od jutra do środy z całym Kościołem modlimy 

się o dobre urodzaje i za kraje głodujące. 
 
v We wtorek przypada uroczystość patrona 

Polski, św. Stanisława, biskupa i męczennika. 
Trwajmy na modlitwie za naszą Ojczyznę. 
Zapraszamy na Msze Święte o godz. 10.00. i 
19.00. 

 
v W następną niedzielę obchodzimy uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego. W czasie Mszy 
św. o 12.00 uroczystość I Komunii św. 47 dzieci 
po raz pierwszy przystąpi do stołu Eucharystii. 
Dzieci i ich rodziców polecamy modlitwie całej 
parafii. 

 
v W niedzielę 20 maja o 10.00 Msza św. na 

rocznicę komunii św. 
 
v Codziennie w maju gromadzimy się, aby uczcić 

Maryję, śpiewając litanię loretańską. 
Nabożeństwo w kościele po Mszy św. 
wieczornej. 

 
v Od piątku będziemy przyzywać Ducha 
Świętego jako przygotowanie do uroczystości 
Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny 
odmawiamy na zakończenie nabożeństwa 
majowego. 

 
v W Gościu Niedzielnym m. in.: Ten chłopczyk 

będzie nam się śnił po nocach - Nie miał 
szczęścia, by urodzić się w rodzinie królewskiej, 
ale jest prawdziwym royal baby. Alfie Evans „My 
mamy Prawo, a według Prawa powinien 
umrzeć” – te słowa Ewangelii wracają jak 
bumerang.  

 
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 We wtorki o 18.00 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 
Klubu 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 środy o 20.00 i piątki o 20.15 spotkanie 

grupy AA. 
 
v Taca wyniosła £690 Gift Aid £357. Ofiary na 

potrzeby Parafii złożyli: 
Misiak     £50 
Rodzina Mincerów   £50 
Bóg zapłać składającym ofiary na tacę 
i indywidualne na potrzeby naszej parafii. 


