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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, 12.08.2018 – 19.08.2018 nr 33/2018 
 
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 
 
PONIEDZIAŁEK, 13.08.2018. 
10.00 Za Parafian 
19.00 ……………………………….. 
WTOREK, 14.08.2018. Wspomnienie Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika 
19.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marcina 
 
ŚRODA, 15.08.2018. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
10.00  W intencji Maryli( im) o Boże błogosławieństwo i łaski 
19.00  W 3 rocznicę ślubu Dominiki i Macieja Starostów 
 
CZWARTEK, 16.08.2018. 
19.00 W intencji Urszuli o Boże błogosławieństwo i łaski 
 
PIĄTEK, 17.08.2018. Wspomnienie Św. Jacka, prezbitera 
10.00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla O. Mansfeta ( Franciszkanina) 
 
SOBOTA, 18.08.2018. 
18.30  + Mariusza Wronę (1 r. śm.)- od żony z dziećmi 
 
XX NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.08.2018.   
8.30  O Boże błogosławieństwo i ratunek dla Cezarego i Jego Rodziny 
10.00 Za Anetę  
12.00 +Mamy Weroniki(r. śm.)- od córki z Rodziną 
18.00 ……………………………………………… 
  

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: 1 Krl 19,4-8; Ef 4,30-5,2; J 6,41-51 
 



 
EWANGELIA 

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: "Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił". I 
mówili: "Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z 
nieba zstąpiłem". Jezus rzekł im w odpowiedzi: "Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, 
jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u 
Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do 
Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi 
jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem 
żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest 
moje Ciało, wydane za życie świata". 

 
I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 
v       Pan Jezus wyraźnie mówi o sobie: Ja jestem 

chlebem żywym. Podczas każdej Mszy Świętej 
odkrywamy na nowo tę prawdę. Nie chodzi tylko 
o uznanie cudownej obecności Ciała Chrystusa w 
konsekrowanym chlebie, ale o to, by tym 
chlebem karmić się na co dzień, bo „kto spożywa 
ten chleb, będzie żył na wieki”. 

 
v W środę będziemy obchodzić uroczystość 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest 
to święto nakazane. Msze Święte będą 
sprawowane o godzinie 10 i 19. Tradycyjnie 
podczas każdej Mszy Świętej pobłogosławimy 
wieńce z ziół i kwiatów, symbolizujące duchowe 
piękno Maryi i bogactwo łask, którymi obdarzył 
Ją Bóg.   

 
v Także 15 sierpnia wspominamy rocznicę bitwy 

warszawskiej 1920 roku – „cudu nad Wisłą” – i 
modlimy się za polskich żołnierzy w dniu ich 
święta 

 
v Maryi wniebowziętej polecamy jubilatów i 

solenizantów całego tygodnia. 
 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
• 14 VIII – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-

1941), polski franciszkanin, apostoł Niepokalanej, 
męczennik w Auschwitz. 

• 17 VIII – św. Jacek (ok. 1200-1258), jeden z 
pierwszych polskich dominikanów, misjonarz na 
Rusi. 

 

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. 
 


