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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, 12.05.2019 – 19.05.2019 nr 20/2019 

 

V NIEDZIELA WIELKANOCY, 19.05.2019.  

08.30  +Mamę Zofię (im.) 

10.00 1. +Jadwigę i Piotra Bugajskich 

2. +ojca chrzestnego Zbigniewa Stachowskiego 

12.00 1. W int. Ani w kolejną rocznicę Chrztu św. o łaski 

 2. +Teodozję i Pawła Szmeltzer oraz Stefanię Krzewską 

18.00  +Przemka (7 r. śm.) – od rodziny 

 

PONIEDZIAŁEK, 20.05.2019.  

10.00 +Jana Żerek (3 r. śm.) – od córki z rodz. 

19.00 +Annę Ojrzyńską (1 r. śm.) – od rodziny 

WTOREK, 21.05.2019.  

10.00 O pokój na świecie 

19.00 W int. Justyny z prośbą o szczęśliwe i bezpieczne narodziny dzieciątka – od rodziców Ewy i Janusza 

ŚRODA, 22.05.2019.  

10.00 +Julię Kasprzak 

19.00 +tragicznie zmarłego Tomasza 

CZWARTEK, 23.05.2019.  

10.00 +Tadeusza, Józefa i Kazimierę Szadkowskich i zm. z rodz. 

19.00 +Tadeusza, Leona, Michalinę i Jóżefę 

PIĄTEK, 24.05.2019.  

10.00  W int. polskich księży o wytrwanie w powołaniu i trudnościach 

19.00 +Arkadiusza Czerwińskiego – od żony z dziećmi i rodziców 

SOBOTA, 25.05.2018.  

08.45 +Krystynę Lisowską (1 r. śm.) – od rodziny 

18.30 +Remigiusza Pruszkowskiego (5 r. śm.) 

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCY, 26.05.2019.  

08.30  O Boże bł. i szczęśliwe pielgrzymowanie do Santiago de Compostella dla Piotra 

10.00 1. W int. Magdaleny (40 ur.) dziękczynno-błagalna z prośbą o łaski i opiekę NMP 

2. +Jana i Anielę – od Teresy 

12.00 1. W int. Mam 

 2. +rodziców Jana i Katarzynę 

18.00  O zdrowie i Boże bł. dla Mamy Adeli – od córki Aleksandry 
 

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: (Dz 14, 21b-27); (Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13); (Ap 21, 1-5a); Aklamacja (J 13, 34); (J 13, 31-33a. 34-35); 

 
 

 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

❖ Przykazanie miłości pozostawione przez 
Chrystusa swoim uczniom po wszystkie 

wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. 

Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego 

świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie 

wiary odnajdują nieustannie w słowach 
Mistrza. 

 

❖ W piątek przypada wspomnienie NMP 

Wspomożycielki Wiernych. Papież 

Benedykt XVI ustanowił to wspomnienie 
dniem modlitwy za Kościół w Chinach. 

Odpowiedzmy na ten apel papieża. W tej 

intencji odprawimy nabożeństwo majowe.  

 
❖ W sobotę i niedzielę 25-26 maja 2019 roku 

Wspólnota Miłosierdzia organizuje kolejne 

Rekolekcje Odnowy Wiary. Szczegóły na 

plakatach i na stronie internetowej. 

 
❖ Przygotowujemy się do remontu naszej 

Sali parafialnej. Wizualizacja nowego 

budynku jest w gablocie przy wyjściu z 

kościoła.  

 
❖ Kancelaria parafialna czynna od 

poniedziałku do piątku 9.30 – 10.00 oraz 

18.30 – 19.00 (nieczynna w I piątki miesiąca 

wieczorem).  

 
❖ Przypominamy naszym Drogim 

Parafianom o parkowaniu tylko w miejscach 

dozwolonych!!! 

 

❖ 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. 

 
 


