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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, 16.09.2018 – 23.09.2018 nr 38/2018 

 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.09.2018. 

8.30  O Boże bł. dla ks. Łukasza 

10.00 1. +Grażynę Stefaniuk (31 r. śm.) – od córek 

 2. +Martę Kryściak 

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 

PONIEDZIAŁEK, 17.09.2018.  

10.00 ……………………… 

19.00 ……………………… 

WTOREK, 18.09.2018. Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski 

10.00 ……………………… 

19.00 O pokój na świecie 

ŚRODA, 19.09.2018.  

10.00 O zdrowie i Boże bł. dla Rodziny 

19.00 O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla Natalii i dziecka  

CZWARTEK, 20.09.2018.  

10.00 +Józefa Kasprzaka  

19.00 +Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 1) 

PIĄTEK, 21.09.2018. Święto św. Mateusza Apostoła 

10.00  +Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 2) 

19.00 +Krystynę Lisowską (15 r. śm.), Albina Wylegałę 

SOBOTA, 22.09.2018.  

08.45 +Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 3) 

18.30  ……………………… 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.09.2018. 

8.30  1. +Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 4) 

 2. W int. Johna (70 ur.) oraz za +Stanisławę Kott (10 r. śm.) 

10.00 +Urszulę Cyc 

12.00 1. O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla Natalii i dziecka  

2. W int. Adama (ur.) o łaski Ducha Świętego i opiekę św. Józefa 

18.00   Zawierzenie Rodziny św. Józefowi i Matce Najświętszej 
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 50, 5-9a; Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9; Jk 2, 14-18; Mk 8, 27-35 

http://www.parafia-/


I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

❖ Pytania, które Pan Jezus postawił swoim 

uczniom w drodze pod Cezareą Filipową, są 

wciąż aktualne: za kogo uważają Mnie ludzie? A 

za kogo wy Mnie uważacie? Na te pytania każdy 

musi codziennie dawać odpowiedź przed Bogiem 

i przed samym sobą. Musimy pamiętać, że 

pójście za Panem Jezusem wymaga wielu 

wyrzeczeń, ale to jest jedyna droga, by otrzymać 

niebo. 

 

❖ Dziś przypada Dzień Środków Społecznego 

Przekazu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o 

pracownikach mass mediów i starajmy się sięgać 

po prasę katolicką 

 

❖ Dziś II taca przeznaczona na Fundację 

Kardynała Glempa. 

 

❖ Dnia 17 września przypada kolejna rocznica 

napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 

roku. Wspominamy wszystkich poległych na 

Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na 

Syberii i w innych miejscach kaźni. Prosimy 

miłosiernego Boga o pokój i zgodę między 

narodami. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), 

młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży. 

• 20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł 

Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy 

Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867. 

• 21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i 

Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii. 

 

❖ W Gościu Niedzielnym m. in.: 

Bóg.com - Czy w internecie można spotkać 

Boga? Czy oglądanie relacji live z adoracji jest 

tym samym co klęczenie przed Najświętszym 

Sakramentem?  

 

❖ 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. 

 

❖ Za tydzień po Mszy św. o 10.00 koncert 

muzyki patriotycznej. 

 

❖ Spowiedź św. pół godziny przed Mszą św. od 

poniedziałku do soboty, w czwartki także w 

czasie adoracji. 

 

❖ 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.   

 

❖ We wtorki o 20.00 spotkanie Wspólnoty 

Miłosierdzia. 

 

❖ W środy o 10.00 Msza św. o Miłosierdziu Bożym i 

koronka do Miłosierdzia. 

 

❖ W czwartki po wieczornej Mszy św. Adoracja 

Najświętszego Sakramentu oraz koronka do Matki 

Bożej Miłosierdzia. 

 

❖ 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. 

 

❖ Grupa 'We Love SE25' pracuje nad planem dla 

głównych ulic South Norwood i chcą 

zaangażować jak najwięcej lokalnych 

mieszkańców, także z polskiego społeczeństwa. 

Aby dowiedzieć się więcej, wziąć udział w 

konsultacji i podać swoje pomysły i komentarze 

trzeba wejść na stronę internetową 

welovese25.commonplace.is i wypełnić 

kwestionariusz. 

 

❖ Klub Polonia zaprasza:  

• 22/09/2018 od godz. 19:30 na zabawę taneczną 

„Już po żniwach". Wiejski bufet i muzyka na 

żywo. 

• 30/09/2018 w godz. 13:00 - 17:00 na Piknik 

Rodzinny „Pożegnanie Lata". Gry, zabawy, 

konkursy z nagrodami dla najmłodszych. 

• 26/10/2018 o godz. 20:30 wystąpi Grzegorz 

Halama, 

• Klub Polonia oraz Polska Szkoła Sobotnia 

ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i 

młodzieży szkolnej pod tytułem „Sto Lat 

Wolnej Polski". Rozstrzygnięcie konkursu, 

wręczenie nagród oraz koncert muzyki polskiej 

odbędzie się 06/10/2018r. o godzinie 

19:30. Szczegóły na plakatach 

 

 
 

http://welovese25.commonplace.is/
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