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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, 05.08.2018 – 12.08.2018 nr 32/2018 
 
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.08.2018.   
8.30  W int. dusz czyśćcowych 
10.00 +Mariannę (5 r. śm.), Zygmunta (20 r. śm.) Łepkowskich, Przemka i Bogdana 
12.00 O zamknięcie ośrodka adopcyjnego w Twickenham i za dzieci nienarodzone 
18.00 +Edwarda Filima (3 r. śm.) – od dzieci 
 
PONIEDZIAŁEK, 06.08.2018. Święto Przemienienia Pańskiego 
10.00 O Boże bł. dla Teresy z racji urodzin 
19.00 ……………………………….. 
WTOREK, 07.08.2018. 
19.00 O miłość i wzajemne zrozumienie w Rodzinie 
 
ŚRODA, 08.08.2018. Wspomnienie Św. Dominika, prezbitera 
10.00 Za Parafian 
 
CZWARTEK, 09.08.2018. Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy 
19.00 + O powołanie do służby Bożej-od Ani, Uli i Oli 
 
PIĄTEK, 10.08.2018. Święto Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika 
10.00 ……………………………… 
 
SOBOTA, 11.08.2018. Wspomnienie Św. Klary, dziewicy 
18.30 ……………………………… 
 
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.08.2018.   
8.30  W int. Beaty (ur.) o Boże błogosławieństwo i zdrowie 
10.00 Dziękczynna w rocznicę ślubu Jagody i Andrzeja  
12.00 +Mariana Saganowskiego 
18.00 Za Annę i Joannę Kowalczyk o opiekę Maryi i rozwiązanie ich spraw 
  

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: Wj 16,2-4.12-15;Ef 4,17.20-24;J 6,24-35 
 
 



EWANGELIA 
 

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli 
do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: "Rabbi, 
kiedy tu przybyłeś?" W odpowiedzi rzekł im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie 
dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który 
niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią 
swą naznaczył Bóg Ojciec". Oni zaś rzekli do Niego: "Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?" 
Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: "Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał". 
Rzekli do Niego: "Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie 
nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”. Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy 
chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu". Rzekli więc do 
Niego: "Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!" Odpowiedział im Jezus: "Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie 
przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie". 
 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 
 
v Pan Jezus, dając głodnym ludziom chleb, 

jednocześnie wprowadza ich w tajemnicę chleba 
życia. On chce nam dać najlepszy pokarm: swoje 
Ciało wzmacniające nas na drodze do nieba. Jak  
najczęściej starajmy się rozbudzić w sobie 
pragnienie przyjmowania tego wyjątkowego 
pokarmu. Dzisiaj z racji pierwszej niedzieli 
miesiąca po Mszach Świętych adoracja 
Najświętszego Sakramentu. 

 
v Jutro 06 sierpnia będziemy świętować 

tajemnicę Przemienienia Pańskiego, a w 
czwartek 09 sierpnia święto św. Teresy 
Benedykty od Krzyża, patronki Europy.    

 
v W sierpniu wielu z naszych bliskich lub 

znajomych bierze udział w pieszych 
pielgrzymkach na Jasną Górę i do innych 
sanktuariów. W codziennej modlitwie będziemy 
duchowo łączyć się z pielgrzymami, którzy 
zaniosą także nasze intencje do domu naszej 
wspólnej Matki Maryi. 

 
v  Opiece Matki Bożej polecamy solenizantów i 

jubilatów rozpoczynającego się tygodnia. 
 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
• 8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), hiszpański 

kapłan, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – 
dominikanów. 

• 9 VIII – św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta 
Stein (1891-1942), nawrócona filozof żydowska, 
karmelitanka, zamordowana w Auschwitz, 
patronka Europy. 

• 10 VIII – św. Wawrzyniec (III w.), rzymski 
diakon, opiekun ubogich, męczennik. 

• 11 VIII – św. Klara (1193-1253), Włoszka, 
naśladowczyni św. Franciszka z Asyżu, 
założycielka zakonu klarysek. 

v Przypominamy, że do 31.08. zmieniony 
układ Mszy św. w tygodniu. W poniedziałek, 
środę i piątek o godz. 10.00, wtorek i czwartek 
o godz. 19.00. Kancelaria parafialna czynna w 
poniedziałki, środy i piątki 9.30 – 10.00, we 
wtorki i czwartki 18.30 – 19.00. 

 
v 2 września Polska Misja Katolicka zaprasza na 

66. pielgrzymkę do sanktuarium w Aylesford. 
Szczegóły na plakacie. 

 
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 środy o 10.00 Msza św. o Miłosierdziu Bożym i 

koronka do Miłosierdzia. 
 
v W czwartki po wieczornej Mszy św. Adoracja 

Najświętszego Sakramentu oraz koronka do Matki 
Bożej Miłosierdzia. 

 
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. 

 
v Bóg zapłać składającym ofiary na tacę 

i indywidualne na potrzeby naszej parafii. 
 


