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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 ZWYKŁY, 10.06.2018 – 17.06.2018 nr 24/2018 
 
X NIEDZIELA ZWYKŁA, 10.06.2018.   
8.30  1. W int. Tomasza 
 2. O Boże bł. dla Sylwii (ur.) 
10.00 +Wandę Lehman 
12.00 1. +Stefanię Manię (10 r. śm.), Mariana Kończaka (13 r. śm.) i Marię Kończak (3 r. śm.) 
 2. Dziękczynno-błagalna w int. Doroty 
18.00 W int. dziadka Józefa (90 ur.) o zdrowie i Boże bł. 
PONIEDZIAŁEK, 11.06.2018.  Wspomnienie św. Barnaby Apostoła 
10.00 +Włodzimierza Lehmana 
19.00 +Teresę (10 r. śm.) i Adama (11 r. śm.) Przychodzkich 
WTOREK, 12.06.2018.  
10.00 +Kay’a i Paddy Kelly – od Kevina 
19.00 W int. Justyny (ur.) o Boże bł. i łaski 
ŚRODA, 13.06.2018.  Wspomnienie św. Antoniego z Padwy 
10.00 +męża Walentego i zm. braci i siostry 
19.00  +Sheenę Wilcock  
CZWARTEK, 14.06.2018.  Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika 
10.00 ………………………… 
19.00 O Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Mikołaja (10 ur.)  
PIĄTEK, 15.06.2018.  
10.00 +Weronikę i Stanisława Pirogów 
19.00 +Rudolfa i Annę Szpin 
SOBOTA, 16.06.2018.   
08.45 ………………………… 
18.30 +mamę Irenę i babcię Annę 
XI NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.06.2018.   
8.30  1. W int. Grzegorza (ur.) oraz za zm. rodziców Jadwigę i Krzysztofa  
10.00 1. +Joannę, Agnieszkę, Helenę i zm. z rodz.  
 2. W int. Magdaleny i Arkadiusza, Nicholasa i Szymona o Boże bł. i łaski 
12.00 1. Za Parafian 
 2. W int. Anny dziękczynno - błagalna 
18.00 +Eugeniusza Raka (10 r. śm.) – od syna 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: Rdz 3, 9-15; Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8; 2 Kor 4, 13 – 5, 1; Mk 3, 20-35 
EWANGELIA 

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli 
Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów". A uczeni w Piśmie, którzy 
przyszli z Jerozolimy, mówili: "Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy". Wtedy przywołał ich do 
siebie i mówił im w przypowieściach: "Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie 
skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się 
ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie 
może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. 
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto 
by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego". 
Mówili bowiem: "Ma ducha nieczystego". Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, 
aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze 
szukają Ciebie". Odpowiedział im: "Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?" I spoglądając na siedzących dokoła 
Niego, rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką". 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 
 
v Przyszliśmy na Mszę Świętą, by usłyszeć 

słowo Boże i by wspólnie się modlić. Pan Jezus 
powiedział do nas: „Oto maja matka i moi bracia. 
Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, 
siostrą i matką”.  

 
v W czerwcu oddajemy cześć Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa, które tak bardzo nas 
umiłowało. Zapraszamy na codzienne 
nabożeństwo z litanią do Serca Jezusowego po 
Mszy św. wieczornej. 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 11 VI – św. Barnaba (I w.), uczeń Pana 
Jezusa, towarzysz wypraw misyjnych św. 
Pawła, nazywany apostołem. 

• 13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), 
portugalski franciszkanin, wybitny 
kaznodzieja i misjonarz, ogłoszony Doktorem 
Kościoła. 

• 14 VI – bł. Michał Kozal (1893-1943), 
wychowawca kleryków, biskup pomocniczy 
gnieźnieński, męczennik II wojny światowej. 

 
v Kancelaria parafialna w czynna od 

poniedziałku do piątku 9.30 – 10.00 oraz 18.30 – 
19.00. 

 
v Do 15 lipca przyjmujemy zgłoszenia dzieci do I 

Komunii św. na rok 2019. 
 
v Do 15 lipca także zapisy kandydatów do 

bierzmowania. 
 
v Klub Polonia serdecznie zaprasza:  
• 23.06. o godz. 19:30 na zabawę 

taneczną "Cuda-Wianki". Muzyka i atmosfera 
utrzymane w stylu polskiej biesiady (i nie 
tylko).  

• 30.06. o godz. 20:00 na koncert muzyki 
jazzowej. Monika Lidke, polska wokalistka 
oraz japoński pianista Takeshi Asai, zagrają 

razem jedyny koncert w Londynie. Szczegóły 
na plakatach. 

 
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 20.00 spotkanie grupy Al-

Anon w Sali na I piętrze. 
 
v W poniedziałki o 10.30 grupa Krasnoludki. 

 
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  


