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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, 24.02.2019 – 03.03.2019 nr 09/2019 

 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.02.2019.  

08.30   W int. Piotra (ur.) – o Boże bł. i opiekę NMP – od Rodziców 

10.00 W int. Dawida (5 ur.) i Amelii o Boże bł. i łaski 

12.00 W int. Mateusza (ur.) o łaskę wiary, o zbliżenie się do Jezusa 

18.00   Rez. 

 

PONIEDZIAŁEK, 25.02.2019.  

10.00 +Darka (7 r. śm.) 

19.00 +Leah w tydzień po śmierci 

WTOREK, 26.02.2019.  

10.00 O pokój na świecie 

19.00  W int. Moniki o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej z racji urodzin – od Justyny 

ŚRODA, 27.02.2019.  

10.00 ……………………….. 

19.00 ……………………….. 

CZWARTEK, 28.02.2019.  

10.00 +Józefa Kasprzaka (5 r. śm.) 

19.00 ……………………….. 

PIĄTEK, 01.03.2019. I Piątek miesiąca 

10.00  O uświęcenie i umocnienie miłości małżeńskiej 

19.00 +Mamę …. 

SOBOTA, 02.03.2018.  

08.45 +Kazimierza 

18.30 O Boże bł. i łaski dla Rodziców Marianny i Mariana, Krystyny oraz +Stanisława 

 

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA - ADORACYJNA, 03.02.2019.  

08.30  O Boże bł. dla Piotra (ur.) i jego rodziny 

10.00 1. ……………. 

 2. +Jerzego i Genowefę Marchut – od syna z rodz. 

12.00 W int. Romana (ur.) 

16.00 W int. rodziców i dzieci komunijnych 

18.00  +Annę Mroczko (4 r. śm.) – od dzieci i wnuków 
 

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: (1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23); (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13); (1 Kor 15, 45-49); (J 13, 34); (Łk 6, 27-38);  
 

EWANGELIA 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was 

nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i 

drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak 

chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam 

wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to 

należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się 

wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i 

pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla 

niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie 

potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi 

wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie". 

 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

❖ Chrystusowa Ewangelia nieustannie stawia 

przed nami nowe wyzwania. Przykazanie 

miłości nieprzyjaciół dosięga naszych 

uprzedzeń, doznanych krzywd i 

niesprawiedliwości. Podejmijmy w nowym 

tygodniu próbę wypełnienia przykazania, do 

którego nie tylko zaprasza, ale i uzdalnia nas 

Duch Święty.     

 

❖  Możliwość skorzystania z sakramentu 

pokuty w piątek od godz. 17.30. Podczas Mszy 

Świętej o godz. 19.00 będziemy przepraszali za 

wszystkie grzechy wobec Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. Ze względu na nieobecność Ks. 

Proboszcza, prosimy o spowiadanie się w środę 

i czwartek przed I piątkiem miesiąca. 

 

❖ Czcicieli Niepokalanego Serca Matki Bożej 

zapraszamy w sobotę na Mszę Świętą o godz. 

8.45. 

 

❖ W piątek 1 marca obchodzimy Narodowy 

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Niech 

tego dnia towarzyszy nam pamięć i modlitwa za 

bohaterów naszej Ojczyzny. 

 

❖ 2 marca, w ostatni weekend karnawału, 

Niedzielna kawiarenka zaprasza na bal 

karnawałowy. Szczegóły na plakacie. 

 

❖ W sobotę 2 marca po wieczornej Mszy św. 

spotkanie dla wyjeżdżających na pielgrzymkę do 

Włoch. 

 

❖ W przyszłą niedzielę o 16.00 Msza św. i 

spotkanie dla rodziców i dzieci komunijnych 

 

❖ Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku 

do piątku 9.30 – 10.00 oraz 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.  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. 

 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190224.html#czytania

