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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 ADWENTU, 02.12.2018 – 09.12.2018 nr 49/2018 

 

I NIEDZIELA ADWENTU, 02.12.2018.  

8.30  O zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Marty 

10.00 1. W int. Julii (13 ur) o Boże bł. i opiekę NMP 

 2. W int. Lucasa (10 ur.) o Boże bł. i łaski 

12.00 +Bogusława (gregoriańska 24) 

16.00 W int. rodziców i dzieci komunijnych 

18.00  W int. kapłanów i parafian Parafii Balham 

PONIEDZIAŁEK, 03.12.2018. Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego 

10.00 O Boże bł. i łaski dla Justyny – od Moniki 

19.00 +Bogusława (gregoriańska 25) 

WTOREK, 04.12.2018.  

10.00 W int. Barbary Trzebiatowskiej 

19.00 1. +Bogusława (gregoriańska 26) 

 2. O pokój na świecie 

ŚRODA, 05.12.2018.  

10.00 +rodziców Leokadię i Stanisława oraz brata Ryszarda 

19.00 +Bogusława (gregoriańska 27) 

CZWARTEK, 06.12.2018.  

10.00 O powołania  

19.00 +Bogusława (gregoriańska 28) 

PIĄTEK, 07.12.2018. Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 

10.00  W int. dusz czyśćcowych 

19.00 1. +Mamę Grażynę Pasek (2 r. śm.) – od córki z rodz. 

2. +Bogusława (gregoriańska 29) 

SOBOTA, 08.12.2018. UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 

08.45 +Bogusława (gregoriańska 30) 

18.30  1. +Waldemara Feliksa Stefaniuka (gregoriańska 1) – od córek 

 2. O zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla Ireny 

II NIEDZIELA ADWENTU, 09.12.2018.  

8.30  1. W int. Barbary Trzebiatowskiej – od Marii Macadam 

 2. +Adelaidę i Aleksandra oraz zm. z rodz. 

10.00 1. W int. dzieci komunijnych (2018) 

 2. +Waldemara Feliksa Stefaniuka (gregoriańska 2) – od córek 

12.00 1. +Bogusława i Antoninę Laskowskich 

 2. W int. Iwo (10 ur.) 

18.00  +Tatę Mariana i zm. z rodz. 
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. 

http://www.parafia-/


Czytania: (Jr 33,14-16); (Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14); (1 Tes 3,12-4,2); (Ps 85,8); (Łk 21,25-28.34-36); 
 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

❖ Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy 

rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do 

przeżywania na nowo historii zbawienia, która 

znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii Ludu 

Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina 

nam nie tylko o zbliżających się Świętach 

Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa 

do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela 

na końcu czasów. 

 

❖ Nowy rok liturgiczny i duszpasterski w 

Kościele będziemy przeżywać pod hasłem „W 

mocy Bożego Ducha”. Jest to drugi rok w cyklu 

poświęconym sakramentowi bierzmowania. 

Będziemy zwracać szczególną uwagę na misję 

chrześcijanina, jaka wypływa z przyjętego 

bierzmowania i na budowanie i rozwijanie więzi 

z Kościołem. 

 

❖ Szczególnym znakiem adwentowego 

oczekiwania niech będzie nasz udział w Mszach 

Świętych roratnych ku czci Najświętszej Maryi 

Panny, sprawowanych od poniedziałku do piątku 

o godz. 19.00. Zachęcamy do przyniesienia 

tradycyjnych lampionów. 

 

❖ Dziś o 16.00 Msza św. i spotkanie dla rodziców 

i dzieci komunijnych. 

 

❖ We wtorek 4 grudnia przeżywamy w Kościele 

Dzień modlitwy w intencji bezrobotnych. 

Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej oraz do 

osobistej modlitwy za przyczyną św. Barbary. 

 

❖ W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie 

kandydatów do bierzmowania. 

 

❖ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i 

pierwszy piątek miesiąca. Tradycyjne 

nabożeństwa według stałego porządku. 

Pierwszopiątkowa spowiedź święta w godz. 

18.00. 

 

❖ W sobotę 8 grudnia obchodzimy uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze Święte ku 

czci Matki Bożej o godz. 8.45 oraz 18.30.  

 

❖ Przyszła niedziela to od wielu lat Dzień 

Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie, w 

krajach byłego Związku Sowieckiego. II taca 

przeznaczona na ten cel. 

 

❖ Na ręce p. Heleny Miziniak wielkie Bóg zapłać 

Stowarzyszeniu Polek W Wielkiej Brytanii za 

przekazanie czeku na sumę £1500 na obiady dla 

osób potrzebujących. 

 

❖ Panom Łukaszowi Krajdzie i Ryszardowi 

Radko Bóg zapłać za wymianę rury gazowej. 

 

❖ W dniach 2-8 czerwca 2019 r. ks. Leszek 

organizuje pielgrzymkę do Włoch.  

 

❖ 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. 

 

 

http://mateusz.pl/czytania/2018/20181202.html#czytania

