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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, 04.11.2018 – 11.11.2018 nr 45/2018 

 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.11.2018. 

8.30  +Karola Wędzichę – od rodziny 

10.00 1. W int. dzieci komunijnych 2018 

 2. +Halinę i Tadeusza Pruchińskich, Martę i Stanisława Zarzyckich, Henryka Zarzyckiego, Mariana Stangiel 

12.00 1. +tatę Mariana – od Oli 

 2. +Elżbietę, Alberta, Ludwika, Katarzynę 

18.00   Msza św. za zmarłych wymienianych w wypominkach 

PONIEDZIAŁEK, 05.11.2018.  

10.00 W int. Anety i Romana (24 r. ślubu) o Boże bł. i uświęcenie miłości 

19.00 Różaniec z wypominkami i Msza św. za zmarłych wymienianych 

WTOREK, 06.11.2018.  

10.00 O pokój na świecie 

19.00 Różaniec z wypominkami i Msza św. za zmarłych wymienianych 

ŚRODA, 07.11.2018.  

10.00 +męża Zbigniewa, braci i rodziców 

19.00 Różaniec z wypominkami i Msza św. za zmarłych wymienianych 

CZWARTEK, 08.11.2018.  

10.00 +Marcina Kóza -  

19.00 Różaniec z wypominkami i Msza św. za zmarłych wymienianych 

PIĄTEK, 09.11.2018. Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 

10.00  W int. dusz czyśćcowych 

19.00 +Bogusława (gregoriańska 1) 

SOBOTA, 10.11.2018. Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża 

08.45 +Bogusława (gregoriańska 2) 

18.30  +członków chóru Ave Verum – od ks. Krzysztofa Gołębiewskiego 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.11.2018. NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

8.30  +Rodziców z obu stron 

10.00 1. W int. Hani (8 ur.) 

 2. +Bogusława (gregoriańska 3) 

12.00 1. ZA OJCZYZNĘ 

 2. +Mamę Wiktorię (r. śm.) – od syna z rodz. 

18.00   +Mariusza (5 r śm.) i zm. z rodz.  – od kuzynostwa 
 
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. 

 

 

Czytania: (Pwt 6,2-6); (Ps 18,2-3a.3bc-4. 47 i 51ab); (Hbr 7,23-28); (J 14,23); (Mk 12,28b-34); 

http://www.parafia-/


 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

❖ Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że 

przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi 

jedno. Kto to rozumie i stara się wypełniać w 

swoim życiu, jest na dobrej drodze do królestwa 

Bożego. Przykazanie miłości jest o wiele 

ważniejsze od wszelkich przejawów religijności, 

które bez miłości stają się tylko pustym znakiem. 

 

❖ Dziś o godz. 15.00 zgromadzimy się na 

cmentarzach Croydon i przy Elmers End, aby 

podczas procesji polecać miłosierdziu Bożemu 

tych, którzy przekroczyli już bramę śmierci. 

 

❖ Za tydzień, w niedzielę, 11 listopada, przypada 

100. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę 

niepodległości po 123 latach niewoli pod 

zaborami. Obchodzimy Dzień Niepodległości. 

Msza św. za Ojczyznę o godz. 12.00. 

 

❖ Za tydzień II taca na Papieskie Dzieła Misyjne. 

 

❖ Przypominamy, że jeszcze do czwartku 

włącznie można ofiarować odpust zupełny za 

dusze w czyśćcu cierpiące pod warunkiem 

nawiedzenia cmentarza i modlitwy za zmarłych. 

Codziennie także modlimy się za zmarłych 

polecanych w wypominkach o godz. 19.00. 

 

❖ Holy Innocents Church poszukuje 

wolontariuszy w schronisku dla bezdomnych od 

piątku wieczorem do soboty rano. Szczegóły na 

plakatach. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

❖ 9 XI – Najświętszy Zbawiciel oraz św. Jan 

Chrzciciel i św. Jan Ewangelista w rocznicę 

poświęcenia bazyliki laterańskiej, której 

patronują. 

❖ 10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież, 

obrońca wiary i obrońca Rzymu przed najazdami 

barbarzyńców. 

 

❖ W Gościu Niedzielnym m. in.: 

Wracać, wracać, wracać - O złych notowaniach 

świętości, skarbie na siedmiu metrach i kompasie 

ustawionym na niebo mówi ks. Piotr 

Pawlukiewicz.  

 

❖ W dniu 10 listopada 2018 roku, w Katedrze 

Westminsterskiej będzie miała miejsce uroczysta 

Msza Święta z okazji 100-lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości.  Katedra może pomieścić 

1350 osób. W tej chwili wszystkie miejsca 

zostały już zarezerwowane przez Lokalne 

Polskie Misje Katolickie i Polskie Organizacje. 

Jeśli ktoś nie posiada biletu rezerwacji miejsca 

nie będzie mógł wejść do Katedry i uczestniczyć 

we Mszy Świętej. Taka jest decyzja Kapituły 

Katedry Westminsterskiej. 

 

❖ Spowiedź św. pół godziny przed Mszą św. od 

poniedziałku do soboty, w czwartki także w 

czasie adoracji. 

 

❖ Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku 

do piątku 9.30-10.00 i 18.30-19.00 (nieczynna w 

I Piątki miesiąca wieczorem). 

 

❖ 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 scholi 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: 

• 17/11/2018 o godz. 20:00 na "Dancing 

Wspomnień", 

• 01/12/2018 o godz. 19:30 na "Zabawę 

Andrzejkową". Szczegóły na plakatach 

 

❖  
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