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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)  

 PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 10.00; WTOREK, CZWARTEK 19.00 
MSZA ŚW. W NIEDZIELĘ O GODZ. 1200  JEST ODPRAWIANA W  HOLY INNOCENTS CHURCH, 192 SELHURST ROAD, SE25 6XX 

OKRES ZWYKŁY, 08.07.2018 – 15.07.2018 nr 28/2018 
 
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 08.07.2018.   
8.30  W int. Małgorzaty (ur.) – od przyjaciół  
10.00 1. O zdrowie, Boże bł. i opiekę MB dla Nikodema (7 ur.) by wzrastał w mądrości i łasce u Boga i ludzi 

 2. +Czesławę Prusak 
12.00 1. W int. Rafała (17 ur.) 
 2. W int. Rodziny 
18.00 W int. Uli (29 ur.) 
 
PONIEDZIAŁEK, 09.07.2018.  
10.00 Za Parafian 
19.00 ……………………………….. 
WTOREK, 10.07.2018.  
NIE MA MSZY ŚW. 
 
ŚRODA, 11.07.2018.   
10.00 ………………………………… 
 
CZWARTEK, 12.07.2018.  Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy 
19.00 W int. Małgorzaty i Michała (10 r. ślubu) 
 
PIĄTEK, 13.07.2018. Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu 
10.00 ………………………………… 
 
SOBOTA, 14.07.2018. Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 
18.30 +Karolinę Duchniak (1 r. śm.) – od koleżanki 
 
XV NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.07.2018.   
8.30  W int. Antoniny (80 ur.) dziękczynna z prośbą o Boże bł.  
10.00 O zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Marty 
12.00 W int. Mamy Małgorzaty (ur.) o Boże bł. i łaski – od dzieci 
18.00 W int. Filipa (10 ur.) o wzrastanie w mądrości i łasce u Boga i ludzi 
  

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: Ez 2,2-5; Ps 123 (122), 1b-2. 3-4; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6 



EWANGELIA 
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w 
synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I 
takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie 
żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich 
krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku 
chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. 
 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 
 
v Pan Jezus przyznaje się do swojej rodziny, do 

swojego pochodzenia, swojego miasta i chociaż 
nie jest dobrze rozumiany, to jednak nie wypiera 
się swoich ziemskich korzeni. Swojej historii 
nikt nie może zmienić, ale można jej nadać 
nowy, piękniejszy bieg. Uczmy się od Pana 
Jezusa, nie zapominając o tym, co było, i nie 
zrażając się przeciwnościami, budować własną 
drogę realizowania powołania do szczęścia 
przekraczającego ziemski wymiar. 

 
v Dziś w godz. 11.00-13.00 w naszej sali 

parafialnej warsztaty dotyczące pomocy osobom 
uzależnionym oraz ich rodzinom. 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
• 11 VII – św. Benedykt (ok. 480-547), ojciec 

monastycyzmu zachodniego, założyciel i opat 
klasztoru Monte Cassino, patron Europy. 

• 12 VII – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-
1009), niemiecki biskup misyjny, przyjaciel 
Polski, męczennik. 

• 13 VII  – święci Andrzej Świerad i Benedykt (X-
XI w.), polscy asceci, pustelnicy. 

 
v Od 2.07. do 31.08. zmienia się układ Mszy 
św. w tygodniu. W poniedziałek, środę i piątek 
o godz. 10.00, wtorek i czwartek o godz. 19.00.  

 
v Kancelaria parafialna czynna w 

poniedziałki, środy i piątki 9.30 – 10.00, we 
wtorki i czwartki 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 W najbliższy wtorek nie będzie Mszy św., 

nieczynna będzie także kancelaria parafialna. 
 
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 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 Grupy wsparcia – spotykają się przy parafii, 

ale nie są grupami „stricte” religijnymi. Mają 
swoją autonomię i program duchowy oparty na 
12 Krokach i 12 Tradycjach. 

• W poniedziałki o 20.00 spotkanie grupy Al-
Anon w sali na I piętrze. 

• W środy o 20.00 i piątki o 20.15 spotkanie 
grupy AA. 

 
 

     


