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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, 17.03.2019 – 24.03.2019 nr 12/2019 

 

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 

 

PONIEDZIAŁEK, 18.03.2019.  

10.00 +Andrzeja Falkowskiego (r. śm.) 

19.00 +Jerzego Józefa Doskocz (gregoriańska 8) 

WTOREK, 19.03.2019. UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP 

10.00 O pokój na świecie 

19.00  +Jerzego Józefa Doskocz (gregoriańska 9) 

ŚRODA, 20.03.2019.  

10.00 +rodziców, braci i siostry oraz zm. z rodz. 

19.00 +Jerzego Józefa Doskocz (gregoriańska 10) 

CZWARTEK, 21.03.2019.  

10.00 W int. rychłej kanonizacji bł. Michała Sopoćko, prezbitera 

19.00 +Jerzego Józefa Doskocz (gregoriańska 11) 

PIĄTEK, 22.03.2019.  

10.00  ………………………. 

19.00 +Jerzego Józefa Doskocz (gregoriańska 12) 

SOBOTA, 23.03.2018.  

08.45 +Jerzego Józefa Doskocz (gregoriańska 13) 

18.30 O zdrowie dla Gabrysi z podziękowaniem za otrzymane łaski 

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 24.03.2019.  

08.30  +Brygidę Klepacką – od córki, syna i rodziny 

10.00 1. W int. Grety (12 ur.) o Boże bł. i dary Ducha Świętego 

 2. W int. dusz czyśćcowych 

12.00 1. W int. Piotra, Kasi i Stefanii 

 2. +Franciszka, Marię i Katarzynę 

18.00  ++Jerzego Józefa Doskocz (gregoriańska 14) 
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-/


I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

❖ Wydarzenia z Góry Przemienienia są 

zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały 

Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo 

świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem 

i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez 

post, modlitwę i jałmużnę.      

 

❖  Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień 

Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. 

Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, 

wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po 

krańce ziemi. II taca zbierana na potrzeby misji. 

 

❖ Przypominamy wiernym czwarte przykazanie 

kościelne, które w okresie Wielkiego Postu 

znajduje swoje najgłębsze wypełnienie: 

„Zachowywać nakazane posty i 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w 

czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od 

udziału w zabawach”.  

 

❖ Post obowiązuje w Środę Popielcową i w 

Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a 

sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 1251-

1252). Wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz 

piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości 

(zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy 

ukończyli czternasty rok życia. 

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja 

opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca 

(zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni 

Wielkiego Postu. W każdy piątek katolicy 

powinni „modlić się, wykonywać uczynki 

pobożności i miłości, podejmować akty 

umartwienia siebie przez wierniejsze 

wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza 

zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (zob. kan. 

1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające 

wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik 

chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od 

pokutnego przeżywania tego dnia, winien 

uzyskać odpowiednią dyspensę. 

 

❖ Niech odpowiedzią na zaproszenie do 

wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w 

wielkopostnych nabożeństwach: Drogi 

krzyżowej w piątki po Mszy św. o godz. 19.00 

oraz Gorzkich żali w niedzielę po Mszy św. o 

godz. 8.30.  

 

❖ Tegoroczne rekolekcje wielkopostne 

rozpoczną się 28 marca. Nauki wygłosi dla nas 

ks. Michał Oszczudłowski. Szczegółowy plan 

rekolekcji parafialnych dostępny jest na tablicy 

ogłoszeń i na stronie internetowej.  

 

❖ We wtorek 19 marca przypada uroczystość 

Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej 

Maryi Panny, patrona Kościoła. Msze Święte o 

godz. 10.00 i 19.00. 

 

❖ 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. 

 

 


