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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 - PIĄTEK 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, 09.09.2018 – 16.09.2018 nr 37/2018 
 
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 09.09.2018. 
8.30  1. W int. ks. Łukasza (ur.) – od rodz. Wójciaków 
 2. O dary Ducha Świętego dla Szymona w nowym roku szkolnym 
10.00 1. W int. dzieci komunijnych 2018 
 2. +Stanisława Bodurkę (6 r. śm.) 
12.00 W int. ks. Łukasza (ur.) o Boże prowadzenie i umocnienie – od Gosi i Adama 
18.00   W int. Michaliny (18 ur.) o Boże bł. i łaski w dorosłości 
PONIEDZIAŁEK, 10.09.2018.  
10.00 +Jana Gulbickiego 
19.00 W int. ks. Łukasza (ur.) o Boże bł. – od Ani i Ani 
WTOREK, 11.09.2018.  
10.00 O pokój na świecie 
19.00 +Mamę Urszulę (r. śm.) – od córek 
ŚRODA, 12.09.2018. Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi 
10.00 +męża Walentego, rodziców Stanisławę i Stanisława, brata Henryka, bratanka Zenona 
19.00 +dziadka Aleksandra Stefaniuka – od wnuczek 
CZWARTEK, 13.09.2018. Wspomnienie św. Jana Chryzostoma 
10.00 Błagalna o uzdrowienie wnuka Ryana White’a i uzdrowienie duchowe Marty 
19.00 O Boże bł. dla Szymona (1 ur.) 
PIĄTEK, 14.09.2018. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
10.00  + z rodz. Strzeleckich, Piekarskich, Markiewiczów, Pruchnickich i Kowalskich 
19.00 +Tomasza Flisuka 
SOBOTA, 15.09.2018. Wspomnienie NMP Bolesnej 
08.30 ………………………. 
18.30  +Andrzeja – od rodziny 
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.09.2018. 
8.30  O Boże bł. dla ks. Łukasza 
10.00 +Grażynę Stefaniuk (31 r. śm.) – od córek 
12.00 1. +męża Dawida Trickera, siostrę Katarzynę Sajnerovą 
 2. O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla Natalii i dziecka 
18.00   W int. Pawła (40 ur.) o zdrowie i Boże bł. – od rodziców i rodziny 
  

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: Iz 35, 4-7a; Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10; Jk 2, 1-5; Mk 7, 31-37 
EWANGELIA 

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości 
Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na 
bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, 
westchnął i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy 
języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz 
im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: "Dobrze 
wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę". 
 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 
 
v Uzdrowienie głuchoniemego jest 

przykładem, jak Boże działanie przemienia 
człowieka, otwiera go na nowe życie. 
Chrystus wciąż pragnie każdego z nas 
uzdrawiać i obdarzać swą łaską. Nie 
zamykajmy się na Boże działanie w nas. 

    
v Zmarł ks. abp Szczepan Wesoły, wieloletni 

duszpasterz emigracji. Pogrzeb jutro w 
Katowicach, pamiętajmy o nim w naszych 
modlitwach. 

 
v W środę o 13.00 pogrzeb śp. Julii 

Jasieńskiej. 
 
v W piątek będziemy przeżywać święto 

Podwyższenia Krzyża świętego. Zachęcamy, 
aby w tym dniu uczcić krzyż, znak męki i 
zwycięstwa Chrystusa. 

 
v Za tydzień II taca przeznaczona na 

Fundację Kardynała Glempa. 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
• 13 IX – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), 

biskup Konstantynopola, jeden z czterech 
wielkich doktorów Kościoła wschodniego. 

• 15 IX – Najświętsza Maryja Panna w Jej 
tajemnicach bolesnych. 

 
v W Gościu Niedzielnym m. in.: 
Duszpasterz, przyjaciel, opiekun - Dla tysięcy 
rodaków na emigracji był symbolem Polski. 
Zmarły 28 sierpnia w Rzymie abp Szczepan 
Wesoły zapisał w historii polskiego Kościoła 
po wojnie wyjątkową kartę.  

 
v Od października chrzty św. w naszej 

parafii będą udzielane w pierwsze soboty 
miesiąca w czasie Mszy św. o 15.00 oraz w 
drugi dzień świąt Bożego Narodzenia oraz 
Wielkanocy. 

 
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 Klub Polonia 22.09. na g. 19.30 zaprasza na 

zabawę taneczną ,,Już po żniwach!’’. 
Muzyka na żywo oraz jak przystało na 
Dożynki wszystko obficie zaopatrzone. 
Szczegóły na plakatach. 

 
v Bóg zapłać składającym ofiary na tacę 

i indywidualne na potrzeby naszej parafii. 
 

 


