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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 WIELKANOCNY, 21.04.2019 – 28.04.2019 nr 17/2019 

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 21.04.2019.  

08.30  W int. Księdza Proboszcza (im.) o Boże bł. i opiekę NMP – od Przyjaciół  

10.00 1. O Boże bł. dla Mai (1 ur.) 

 2. +Babcię Janinę Krupadziorow 

12.00 Za Parafian 

18.00  W int. Shae (16 ur.) o dary Ducha Świętego 

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 22.04.2019.  

08.30 W int. Mamy Ewy (ur.) o Boże bł. i łaski – od córki Gosi 

10.00 1. W int. dusz czyśćcowych 

 2. O Boże bł. dla rodzin Czerwińskich i Krzemińskich 

12.00 W int. Agaty i Michała O Boże bł., o łaskawe spojrzenie Pana Boga 

18.00 +Zbigniewa, Tatę Mariana i zm z rodz. 

WTOREK WIELKANOCNY, 23.04.2019.  

10.00 ……………………… 

19.00 O pokój na świecie 

ŚRODA WIELKANOCNA, 24.04.2019.  

10.00 W int. wnuczki Ewy (18 ur.) o Boże bł. – od babci i rodziców 

19.00 +Stanisława Szpyt – od żony i dzieci z rodzinami 

CZWARTEK WIELKANOCNY, 25.04.2019.  

10.00 ……………………… 

19.00 W int. Ojczyzny i naszego narodu (nowennowa 1) 

PIĄTEK WIELKANOCNY, 26.04.2019.  

10.00  O wiarę, nadzieję, miłość i wytrwanie 

19.00 W int. Ojczyzny i naszego narodu (nowennowa 2) 

SOBOTA WIELKANOCNA, 27.04.2018.  

08.45 ……………………... 

18.30 W int. Ojczyzny i naszego narodu (nowennowa 3) 

 

II NIEDZIELA WIELKANOCY CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 28.04.2019.  

08.30  W int. Bernadety i Grzegorza Seweryn (35 r. ślubu) o Boże bł. i opiekę NMP dla całej rodziny  

10.00 +Amalię Cusco i Antonio Perfetto 

12.00 1. Za Parafian 

 2. +Andrzeja Migacza (5 r. śm.) – od córki Ewy z mężem 

15.00 W int. Ojczyzny i naszego narodu (nowennowa 4) 

18.00  W int. Jerzego (ur.) – o bł. Boże w życiu rodzinnym i zawodowym 
 
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-/


Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres 
Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty 

przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe 
zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna 

radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. 
Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i 

zranionych grzechem. 
 
 

Czytania: (Dz 10,34a-37-43); (Ps 118,1-2.16-17.22-23); (Kol 3,1-4); SEKWENCJA; Aklamacja (1 Kor 5,7b-

8a); (J 20,1-9); 

 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

❖ Msze Święte w uroczystość 

Zmartwychwstania Pańskiego oraz w 

Poniedziałek Wielkanocny według porządku 

świątecznego 8.30; 10.00; 12.00; 18.00.    

 

❖ Wielkie Bóg zapłać wszystkim, którzy 

włączyli się w przygotowanie liturgii i oprawy 

Świętego Triduum Paschalnego i Uroczystości 

Zmartwychwstania. Ks. Leszkowi za 

przygotowanie Liturgicznej Służby Ołtarza, 

ministrantom, lektorom, kantorom, scholi 

parafialnej, panom organistom, p. Gabrieli za 

przygotowanie dekoracji kwiatowych, państwu 

Trzebiatowskim za przygotowanie Ołtarza 

Grobu Pańskiego w naszym kościele.   

 

❖ Trwa nowenna przed Niedzielą Bożego 

Miłosierdzia. Zapraszamy do jej odmawiania w 

oktawie Wielkanocy na zakończenie Mszy 

Świętej wieczornej.   

 

❖ Przyszła Niedziela to II Niedziela Wielkanocy, 

czyli Miłosierdzia Bożego – nasz parafialny 

Odpust. Msze św. o 8.30; 10.00; 12.00; 15.00 i 

18.00. Od 13.00 w naszym kościele cicha 

Adoracja Najświętszego Sakramentu. O 15.00 w 

Godzinie Miłosierdzia Msza św. i Nabożeństwo. 

 

❖ Kancelaria parafialna czynna od wtorku do 

piątku 9.30 – 10.00 oraz 18.30 – 19.00 

(nieczynna w I piątki miesiąca wieczorem). 

 

❖ Za tydzień II taca przeznaczona na jedyne 

hospicjum na Litwie, które powstało i 

prowadzone jest dzięki wielkiemu wysiłkowi 

polskich sióstr zakonnych od Jezusa 

Miłosiernego. Hospicjum to jest w Wilnie w tym 

miejscu, gdzie został namalowany obraz Jezusa 

Miłosiernego i jest ono związane z ks. Sopocko, 

którego relikwie są w naszym kościele.  

 

❖ W Gościu Niedzielnym m.in.: 

Pierwszy wśród żywych - Ludzkie „szczęśliwe 

zakończenia” i tak ostatecznie kończą się 

w grobie. Zmartwychwstanie nie jest 

zakończeniem. Jest początkiem szczęścia bez 

końca.  

 

❖ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do 

wieczności śp. Arkadiusza Czerwińskiego. 

Wieczny odpoczynek… 

 

❖ 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.  

 

 

❖ 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/2019/20190421.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190421.html#czytania
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