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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, 13.05.2018 – 20.05.2018 nr 20/2018 
 
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 13.05.2018.   
8.30  +Mamę Zofię  
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 
PONIEDZIAŁEK, 14.05.2018.  ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA APOSTOŁA 
10.00 W int. Zofii, Joachima i Józefa o Boże bł. 
19.00 W int. Mikołaja z Okazji I Komunii św. i całej rodziny o Boże bł. i łaski 
WTOREK, 15.05.2018.  
10.00 +rodziców Zofię i Franciszka Miziniak 
19.00 W int. Moniki o zdrowie 
ŚRODA, 16.05.2018.  ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 
10.00 ………………………… 
19.00  +Klementynę (9 r. śm.)  
CZWARTEK, 17.05.2018.  
10.00 W int. Izy o Boże bł. 
19.00 +Ryszarda Przybyszewskiego  
PIĄTEK, 18.05.2018.  
10.00 ………………………… 
19.00 +Remigiusza Pruszkowskiego 
SOBOTA, 19.05.2018.   
08.45 +Jana Żerka (2 r. śm.) – od córki z rodz. 
18.30 W int. Kapłanów 
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 20.05.2018.   
8.30  1. O zdrowie i Boże bł. dla Jolanty (ur.)  
 2. +Stanisława (r. śm.) 
10.00 ROCZNICA I KOMUNII ŚW. 
12.00 1. W int. Rodziny w 5 r. śm. Marcinka 
 2. W int. Anny w kolejną rocznicę chrztu św. Anny – od M. Macadam 
18.00 W int. Kacpra Kurasia 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 1, 1-11; Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9; Ef 4, 1-13; Ef 4, 1-7. 11-13; Mk 16, 15-20 
 



EWANGELIA 
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś 
znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić 
będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, 
a ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni 
zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej 
towarzyszyły. 
 
 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 
 
v Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 

która kończy 40-dniowy okres ukazywania się 
Zmartwychwstałego i umacniania w wierze 
Apostołów, pomaga nam lepiej zrozumieć 
zapewnienie Jezusa: idę do Ojca przygotować 
wam miejsce. Żyjemy wciąż nadzieją, że 
zasłużymy sobie na przebywanie na wieki w 
niebie, razem z naszym Zbawicielem, w domu 
Ojca. 

 
v Dziś o 12.00 Msza św. komunijna. 47 dzieci po 

raz pierwszy w pełni będzie uczestniczyć w 
Uczcie Pana.  

 
v W tym tygodniu, razem z Apostołami 

zgromadzonymi w Wieczerniku, chcemy trwać w 
oczekiwaniu na spełnienie się Jezusowej 
obietnicy zesłania Ducha Świętego. Codziennie 
odprawiamy nowennę do Ducha Świętego na 
zakończenie nabożeństwa majowego. 

 
v W sobotę wieczorem przypada wigilia 

uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 
Zapraszamy na godz. 18.30 na czuwanie i Mszę 
Świętą, czuwanie prowadzi Wspólnota 
Miłosierdzia i odbywa się w Kościele Świętych 
Młodzianków. 

 
v Za tydzień w niedzielę 20 maja o 10.00 Msza 
św. na rocznicę komunii św. Spowiedź dzieci na 
rocznicę w piątek od 17.30. 

 
v Codziennie w maju gromadzimy się, aby uczcić 

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

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
v 14 V – św. Maciej (I w.), uczeń Pana Jezusa, 

wybrany do grona Apostołów, męczennik. 
v 16 V – św. Andrzej Bobola (1591-1657), polski 

jezuita, misjonarz wśród prawosławnych, 
zamęczony przez kozaków, patron Polski. 

 
v W Gościu Niedzielnym m. in.: Niebo to Ktoś a 

nie coś – Wniebowstąpienie mówi o celu 
ludzkiego życia. Naszym powołaniem jest niebo. 

Tam czeka na nas Bóg. Być z nim to sedno naszej 
nadziei. 

 
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 £580 Gift Aid £199. Ofiary na 

potrzeby Parafii złożyli: 
W. Wędzicha    £200 
Bóg zapłać składającym ofiary na tacę 
i indywidualne na potrzeby naszej parafii. 


