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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 WIELKIEGO POSTU, 10.03.2019 – 17.03.2019 nr 11/2019
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
PONIEDZIAŁEK, 11.03.2019.
10.00 W int. Oli o zdrowie i opiekę Bożą
19.00 +Jerzego Józefa Doskocz (gregoriańska 1)
WTOREK, 12.03.2019.
10.00 O pokój na świecie
19.00 +Jerzego Józefa Doskocz (gregoriańska 2)
ŚRODA, 13.03.2019.
10.00 +Krystynę Zdroik (14 r. śm.)
19.00 +Jerzego Józefa Doskocz (gregoriańska 3)
CZWARTEK, 14.03.2019.
10.00 +Józefa (18 r. śm.)
19.00 +Jerzego Józefa Doskocz (gregoriańska 4)
PIĄTEK, 15.03.2019.
10.00 +Edwarda Gościłowicza – od Teresy
19.00 +Jerzego Józefa Doskocz (gregoriańska 5)
SOBOTA, 16.03.2018.
08.45 O Boże bł. i łaski dla Wojciecha (60 ur.) – od syna chrzestnego
18.30 1. +Jerzego Józefa Doskocz (gregoriańska 6)
2. O zdrowie i Boże bł. dla babci Wandy, dziadka Bogdana i babci Janiny – od wnuków
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 17.03.2019.
08.30 1. O Boże bł. dla Leszka
2. +Jerzego Józefa Doskocz (gregoriańska 7)
10.00 1. W int. dzieci Zofii, Joachima i Józefa
2. W int. Natali, Szymona i Gustawa o Boże bł. i łaski – od siostry
12.00 1. W int. grupy mężczyzn św. Józefa
2. W int. Ani (8 ur.) o Boże bł. i łaski
18.00 +Helenę i Leonarda Mazurów
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: (Pwt 26, 4-10); (Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15); (Rz 10, 8-13); (Mt 4, 4b); (Łk 4, 1-13);
EWANGELIA
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni
czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu
wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem". Odpowiedział mu
Jezus: "Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu
w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon,
wszystko będzie Twoje". Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika
świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom
swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej
nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: "Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”.
Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.
INFORMACJE BIEŻĄCE
❖ W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół
stawia przed nami Chrystusa przebywającego
przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego
przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest dla
nas czasem duchowego wysiłku i zmagania.
Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam
duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w
tych dniach modlimy się z całym Kościołem.

❖ We wtorki o 20.00 spotkanie Wspólnoty
Miłosierdzia.

❖ Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu
wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach
pasyjnych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w
naszej świątyni w piątki po Mszy św. o 19.00.
Gorzkie żale w niedziele po Mszy św. o 8.30.

❖ W czwartki po wieczornej Mszy św. Adoracja
Najświętszego Sakramentu oraz koronka do Matki
Bożej Miłosierdzia.

dokonał, zgodnie z prawem nie jest członkiem
naszej wspólnoty parafialnej.

❖ W środy o 10.00 Msza św. o Miłosierdziu Bożym i
koronka do Miłosierdzia, po Mszy św. spotkanie
Klubu Seniora.

❖ W czwartki po Adoracji próby scholi parafialnej.
❖ Zachęcamy wiernych do korzystania z
możliwości uzyskania łaski odpustu za pobożne
odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej.
Odpust zupełny można uzyskać po spełnieniu
zwyczajnych warunków oraz rozważając męką
Chrystusa przy 14 stacjach Drogi krzyżowej.
❖ Za tydzień przypada niedziela Ad gentes –
Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z
Misjonarzami. II taca na potrzeby misji.
❖ 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

❖ 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 AlAnon w sali na I piętrze.
• W środy o 20.00 i piątki o 20.15 spotkanie
grupy AA.

