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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, 07.10.2018 – 14.10.2018 nr 41/2018 

 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 07.10.2018. 

8.30  1. O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla Marty i dziecka 

 2. Za zm. z rodziny 

10.00 W int. dzieci komunijnych 2018. 

 2. W int. Elżbiety i Adama w 29 r. ślubu o potrzebne łaski, miłości i jedności 

12.00 Za poległych w czasie II wojny światowej i powstaniu warszawskim 

16.00 W int. rodziców i dzieci komunijnych 

18.00   +Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 18) 

PONIEDZIAŁEK, 08.10.2018.  

10.00 +Mieczysława Słoninę (miesiąc po śmierci) 

19.00 + Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 19) 

WTOREK, 09.10.2018.  

10.00 O pokój na świecie 

19.00 +Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 20) 

ŚRODA, 10.10.2018.  

10.00 +Krzysztofa Staniszewskiego (ur.) i zm. z rodz. 

19.00 +Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 21) 

CZWARTEK, 11.10.2018.  

10.00 ………………………… 

19.00 +Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 22) 

PIĄTEK, 12.10.2018.  

10.00  ………………………… 

19.00 +Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 23) 

SOBOTA, 13.10.2018. Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego 

08.45 +Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 24) 

18.30  O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Dawida (ur.) 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.10.2018. 

8.30  1. +Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 25) 

2. O Boże bł. dla Rodziny 

10.00 +Krystynę Welc 

12.00 1. W int. Żywego Różańca 

 2. Za Parafian 

18.00   W int. Marty (ur.) 
 
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: Rdz 2, 18-24; Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6; Hbr 2, 9-11; Mk 10, 2-16 

http://www.parafia-/
http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania


I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

❖ Pan Jezus przypomina nam dzisiaj wartość 

nierozerwalnego małżeństwa. Wymagania Pana 

Boga w tej dziedzinie są wielkie i chociaż wielu 

nie potrafi im sprostać, to jednak nie można ich 

negować. Z Bożą pomocą można przezwyciężyć 

wiele problemów i osiągnąć szczęście we dwoje. 

 

❖ Trwamy na codziennej modlitwie różańcowej 

w kościele o godz. 19.30 od poniedziałku do 

piątku, o 18.00 w soboty i o 17.30 w niedziele. 

Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w modlitwie 

wspólnotowej, zachęcamy do odmawiania 

różańca w rodzinie lub indywidualnie. 

 

❖ W przyszłą niedzielę po raz 18. będziemy 

obchodzić Dzień Papieski. Jak co roku 

przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundację 

Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą 

uzdolnioną ubogą młodzież. 

 

❖ W nocy z 12 na 13 października nocna 

Adoracja Najświętszego Sakramentu i noc 

konfesjonału. Rozpoczniemy Apelem 

Jasnogórskim o 21.00 i zakończymy o godz. 

6.00.  

 

❖ Zapraszamy na kolejną edycję "Seminarium 

Nowe Życie w Duchu Świętym".  Jest to forma 

10 tygodniowych rekolekcji. Spotkania będą 

odbywać się raz w tygodniu, we wtorki o 

godzinie 20.00. Pierwsze spotkanie we wtorek 16 

października. Więcej informacji na stronie 

internetowej www.wmlondyn.org w zakładce 

"Seminarium", pod numerem telefonu 

07816998632 (po 18.00) lub w kancelarii 

parafialnej.   

 

❖ 28 października w niedzielę po Mszy św, o 

godz. 18.00 rozpoczniemy nauki 

przedmałżeńskie. Zapisy na pierwszym 

spotkaniu. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

• 13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), 

polski kapucyn, założyciel wielu zgromadzeń 

zakonnych bezhabitowych. 

 

❖ Niedzielna Kawiarenka poszukuje osób 

chętnych do pomocy. Więcej informacji u 

Gosi 07737014705 i Magdy 07961652970. 

 

❖ W Gościu Niedzielnym m. in.: 

Męska lina ratunkowa - Na co dzień zabiegani, 

zapracowani, oddani swoim pasjom, świadomie 

znajdują czas na „uczepienie się” Maryi. 

Dlaczego?  

  

❖ 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. 

 

❖ 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, po Mszy św. spotkanie 

Klubu Seniora. 

 

❖ W czwartki po wieczornej Mszy św. Adoracja 

Najświętszego Sakramentu oraz koronka do Matki 

Bożej Miłosierdzia. 

 

❖ W czwartki po Adoracji próby scholii parafialnej. 

 

❖ W I oraz III piątek miesiąca spotkanie Mężczyzn 

św. Józefa. 

 

❖ 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. 

 

❖ Klub Polonia zaprasza:  

• 06/10/2018 o godz. 19:30 na koncert polskich 

pieśni patriotycznych połączony z 

podsumowaniem konkursu plastycznego "Sto 

lat wolnej Polski". Wstęp wolny. 

• 26/10/2018 o godz. 20:30 na występ Grzegorza 

Halamy. Szczegóły na plakatach 

 
 

http://www.wmlondyn.org/
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