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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, 03.03.2019 – 10.03.2019 nr 10/2019 

 

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA - ADORACYJNA, 03.02.2019.  

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

10.00 1. W int. Joanny (ur.) 

 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 

 

PONIEDZIAŁEK, 04.03.2019. Święto św. Kazimierza Królewicza 

10.00 +Grażynę (8 r. śm.) i Elżbietę (8 r. śm.) – od córki 

19.00 W int. Marcina (20 ur.) o Boże bł. i serce otwarte na dary Ducha Świętego 

WTOREK, 05.03.2019.  

10.00 O pokój na świecie 

19.00  W int. Moniki o cierpliwość, wytrwałość i nadzieję w trudnym czasie 

ŚRODA, 06.03.2019. POPIELEC 

10.00 W int. ks. Leszka (ur.) – od rodziny Wójciaków 

19.00 W int. Joanny (ur.) o Boże bł., dary Ducha Świętego i szczęśliwe rozwiązanie 

CZWARTEK, 07.03.2019.  

10.00 ……………………….. 

19.00 W int. Barbary i jej rodziny o łaskę wiary i opiekę NMP 

PIĄTEK, 08.03.2019.  

10.00  +Brygidę Klepacką 

19.00 +Katarzynę, Józefa, Józefę, Józefę Dąbrowskich i zm. z rodz. 

SOBOTA, 09.03.2018.  

08.45 +Kazimierę (18 r. śm.) 

18.30 +Irenę Wiśniewską (3 r. śm.) – od córki z rodz. 

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 10.03.2019.  

08.30  1. +męża Kazimierza i teścia Kazimierza (im.) 

 2. +Władysława Kondrackiego (6 r. śm.) – od syna z rodz. 

10.00 W int. Marii (60 ur.) o Boże bł. i dary Ducha Świętego – od męża z dziećmi i wnukami 

12.00 1. W int. ks. Leszka (ur.) 

 2. O zdrowie i Boże bł. dla Marcina Nowickiego 

18.00  +Józefę Pęksyk – od rodziny 
 

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: (Syr 27, 4-7); (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16); (1 Kor 15, 54b-58); (Flp 2, 15d. 16a); (Łk 6, 39-45); 

 

EWANGELIA 

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: "Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w 

dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego 

nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak 

możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam 

belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby 

usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, 

które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z 

ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa 

dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta". 
 

 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

❖ Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień 

modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny 

czas duchowego wsparcia wszystkich 

zmagających się z problemem uzależnienia oraz 

modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i 

parafii. Nie bądźmy obojętni – jeszcze wielu 

potrzebują naszego przykładu i wytężonej 

modlitwy.      

 

❖  Dnia 6 marca rozpoczynamy okres Wielkiego 

Postu. Msze Święte w Środę Popielcową o godz. 

10.00 i 19.00. Zachęcamy wiernych do 

przeżywania tego dnia w duchu pokuty. 

Przypominamy, że wszyscy wierni od 14 roku 

życia zobowiązani są do wstrzemięźliwości od 

pokarmów mięsnych, a między 18. a 60. rokiem 

życia, także do zachowania postu ścisłego, który 

pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na 

dwa skromne posiłki w ciągu dnia. 

 

❖ W środę rozpoczynamy także dni modlitwy o 

ducha pokuty. Prośmy w osobistej modlitwie o 

błogosławione owoce wielkopostnej przemiany 

w naszym życiu osobistym, rodzinnym, 

parafialnym i narodowym. 

 

❖ W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie 

kandydatów do bierzmowania. 

 

❖ Od piątku rozpoczynamy sprawowanie 

nabożeństw Drogi krzyżowej. Do rozważania 

wydarzeń z ostatnich godzin Chrystusa 

zapraszamy po Mszy św. wieczornej. 

 

❖ W przyszłą, pierwszą niedzielę Wielkiego 

Postu rozpoczniemy odprawianie Gorzkich żali. 

Nabożeństwa będą sprawowane po Mszy św. o 

8.30. 

 

❖ 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/2019/20190303.html#czytania

