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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, 11.11.2018 – 18.11.2018 nr 46/2018 

 

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 

PONIEDZIAŁEK, 12.11.2018. Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika 

10.00 +Jerzego Wójciaka – od syna z rodz. 

19.00 +Bogusława (gregoriańska 4) 

WTOREK, 13.11.2018. Wspomnienie pierwszych męczenników Polski 

10.00 O pokój na świecie 

19.00 +Bogusława (gregoriańska 5) 

ŚRODA, 14.11.2018.  

10.00 W int. Eli o uświęcenie codzienności i wierność Słowu Bożemu 

19.00 +Bogusława (gregoriańska 6) 

CZWARTEK, 15.11.2018. Wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła 

10.00 W int. dusz czyśćcowych – od Kevina 

19.00 +Bogusława (gregoriańska 7) 

PIĄTEK, 16.11.2018.  

10.00  W int. męża Marcina o Boże bł. i łaskę wiary oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny 

19.00 +Bogusława (gregoriańska 8) 

SOBOTA, 17.11.2018. Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 

08.45 +Bogusława (gregoriańska 9) 

18.30  +Irenę Wiśniewską – od córki z rodz. 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.11.2018.  

8.30  1. O zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Marty 

 2. O Boże bł. i opiekę dla Jadwigi (ur.) 

10.00 +Stefana Kobusa – od wnucząt 

12.00 1. +Bogusława (gregoriańska 10) 

 2. +Helenę i Józefa Trzebuchowskich, Barbarę Śliwowską 

18.00   +Helenę Mazur (1 miesiąc po śmierci), Leonarda Mazura 
 
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: (1 Krl 17,10-16); (Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10); (Hbr 9,24-28); (Mt 5,3); (Mk 12,38-44); 

http://www.parafia-/
http://mateusz.pl/czytania/2018/20181111.html#czytania


I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

❖ Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, 

zachęca nas do większej ufności w Bożą 

Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana 
Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz 

większego zaufania do Niego. Zaufanie do 

Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w 

wymiarze indywidualnym, ale także 

rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden 
naród powinniśmy też wciąż bardziej 

dziękować Panu Bogu i ufać Jego 

Opatrzności. 

 

❖ Dziś II taca na Papieskie Dzieła Misyjne. 
 

❖ Święto stulecia odzyskania niepodległości 

naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia 

wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego 
opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej 

wytrwałej modlitwy za Ojczyznę. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup 

połocki obrządku wschodniego, zamęczony 

za wierność unii z Rzymem. 

• 13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak 
i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, 

benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy. 

• 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), 

księżna, która zostawszy wdową, wyrzekła się 

bogactw i przyjęła regułę trzeciego zakonu 

franciszkańskiego, opiekunka ubogich. 

 

❖ 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. 
 

❖ Holy Innocents Church poszukuje 

wolontariuszy w schronisku dla bezdomnych 

od piątku wieczorem do soboty rano. 
Szczegóły na plakatach. 

 

❖ 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. 

 

 


