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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, 10.02.2019 – 17.02.2019 nr 07/2019 

 

V NIEDZIELA ZWYKŁA, 10.02.2019.  

8.30  O Boże bł. dla Mamy Janiny Kuczera (75 ur.) – od córki 

10.00 W int. dziecka nienarodzonego 

12.00 W int. Marii i Kevina (38 r. ślubu) o Boże bł. i łaski 

18.00  W int. Michała, Ewy i Krzysztofa o łaskę wzajemnego wybaczenia i miłości 

 

PONIEDZIAŁEK, 11.02.2019. Wspomnienie NMP z Lourdes 

10.00 W int. Chorych  

19.00 W int. grupy rodzinnej Al-Anon przy naszej Parafii 

WTOREK, 12.02.2019.  

10.00 O pokój na świecie 

10.00 W int. Marcina 

ŚRODA, 13.02.2019.  

10.00 ……………………….. 

19.00 ……………………….. 

CZWARTEK, 14.02.2019. Święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy 

10.00 ………………………….. 

19.00 W int. Grażyny Bieleckiej o zdrowie i Boże bł. 

PIĄTEK, 15.02.2019.  

10.00  ……………………….. 

19.00 ……………………….. 

SOBOTA, 16.01.2018.  

08.45 ………………………….. 

18.30  O Boże bł. dla Kuby (ur.) i Kacperka oraz całej rodziny 

 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.02.2019.  

08.30  W int. dusz czyśćcowych 

10.00 +Mariannę Przyłudzką 

12.00 +Aleksandrę i Józefa Kieców – od wnuczki Anety 

18.00  +Zofię i Józefa Szumigaj 
 

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: (Iz 6, 1-2a. 3-8); (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8); (1 Kor 15, 1-11); (Mt 4, 19); (Łk 5, 1-11); 

http://www.parafia-/
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190210.html#czytania


I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

 
❖ Chrystusowe wezwanie skierowane dzisiaj do 

Szymona: „wypłyń na głębię” nie może być 

odczytane tylko jako znak apostolskiego 

powołania. Pan zaprasza nas wszystkich, 

abyśmy z zaufaniem wypłynęli na głębiny 

wiary. Oby udział w niedzielnej Eucharystii na 

nowo rozpalił w nas ducha odważnego 

podążania za Mistrzem.   

 

❖ Jutro, we wspomnienie Matki Bożej z 

Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. 

Msza Święta w intencji chorych i cierpiących 

zostanie odprawiona o godz. 10.00. 

Zatroszczmy się, aby mogli w niej uczestniczyć 

wszyscy, którzy pragną swoje trudy zjednoczyć 

z krzyżem Chrystusa i przyjąć sakrament 

namaszczenia. 

 

❖ Przypominamy, że w sakramencie chorych 

wzywamy pomocy Pana Boga, aby nas umocnił 

duchowo i fizycznie. Udziela się go nie tylko 

osobom w niebezpieczeństwie śmierci, ale 

chorym. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 11 II – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 

Światowy Dzień Chorego,  

• 14 II – św. Cyryl (827-869), mnich, i św. 

Metody (815-885), biskup, patroni Europy, 

misjonarze Księstwa Wielkomorawskim i 

Rusi Kijowskiej. 

 

❖ Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku 

do piątku 9.30 – 10.00 oraz 18.30 – 19.00 

(nieczynna w I piątki miesiąca wieczorem). 

 

❖ Spotkania Małżeńskie zapraszają na 

dwudniowe spotkanie (Rekolekcje dla 

Małżeństw), w czasie którego można pogłębić, 

odnowić albo nawet odbudować małżeńską 

więź. W czasie tego spotkania można 

doświadczyć dialogu, przezwyciężyć trudności 

we wzajemnej komunikacji w małżeństwie, 

nauczyć się rozmawiać ze sobą. Spotkania te 

mają charakter rekolekcji zamkniętych, a 

przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną, 

aby ich miłość małżeńska rozwijała się. Są 

szczególnie pomocne dla par przeżywających 

kryzys małżeński. Pomagają przezwyciężać 

codzienne trudności i cieszyć się miłością na co 

dzień. Szczegóły na plakacie. 

 

❖ 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.  Jeszcze raz 

przypominamy wszystkim, że w okresie od 

września do października 2017 należało 

odnowić swój zapis do Parafii. Kto tego nie 

dokonał, zgodnie z prawem nie jest członkiem 

naszej wspólnoty parafialnej.  

 

❖ 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. 

 

❖ Zarząd Klubu Polonia informuje, że Doroczne 

Walne Zebranie członków klubu odbędzie się 

dnia 24/02/2019 roku o godzinie 16:00 w sali 

parafialnej. Zapraszamy również wszystkich na 

pożegnalną zabawę taneczną dnia 16/02/2019 od 

godz. 19:30. Szczegóły na plakatach. 

 
 


