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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, 15.07.2018 – 22.07.2018 nr 29/2018 
 
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 
 
PONIEDZIAŁEK, 16.07.2018.  NMP z Góry Karmel 
10.00 O uzdrowienie ks. Karola i nieustanną opiekę Matki Bożej 
19.00 ……………………………….. 
WTOREK, 17.07.2018.  
19.00 W int. Niny (ur.) o umocnienie w wierze i Boże bł. 
 
ŚRODA, 18.07.2018.   
10.00 W int. Mamy (ur.) 
 
CZWARTEK, 19.07.2018.   
19.00 + o. Tycjana (1 r. śm.) 
 
PIĄTEK, 20.07.2018.  
10.00 ………………………………… 
 
SOBOTA, 21.07.2018.  
18.30 +Stanisława Leśniewskiego (1 r. śm.) 
 
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.07.2018.   
8.30  +Tadeusza Rogowskiego, Nelly i Joannę 
10.00 +ojca Mariana Falkowskiego 
12.00 +Wojciecha Nawrockiego (1 r. śm.) – od syna z rodz. 
18.00 +Bolesława 
  

 
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: Am 7,12-15; Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14; Ef, 4, 1-6 ; Mk 6,7-13 
EWANGELIA 

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami 
nieczystymi. I przykazał im. żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy 
w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do nich: „Gdy do jakiego 
domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was 
słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i 
wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i 
uzdrawiali. 
 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 
 
v Pan Jezus wysłał swoich uczniów na pierwszą 

misję. Wyposażył ich obficie w dary duchowe. 
Cały Kościół do dzisiaj jest wyposażony w te 
duchowe dary, szczególnie pod postacią 
sakramentów świętych. Możemy z nich owocnie 
korzystać tylko wtedy, gdy zaufamy Jezusowi. 

 
v Jutro wspominamy Najświętszą Maryję Pannę 

z góry Karmel. Z tej okazji zachęcamy 
wszystkich do świadomego noszenia przy sobie 
znaków przynależności do Chrystusa. Jednym z 
tych znaków jest szkaplerz lub medalik 
zawieszony na szyi albo noszony w kieszeni 
ubrania. Przypominamy, że taki znak powinien 
być pobłogosławiony przez kapłana i noszony w 
godny sposób. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: 
„kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego 
Ja przyznam się przed Ojcem moim”. 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 
• 16 VII  – Matka Boża z góry Karmel, patronka 

duchowych synów proroka Eliasza, karmelitów. 
 
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 dziś przyjmujemy zgłoszenia dzieci do I 

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

bierzmowania. 
 
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 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. 

 
 

 

     


