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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, 02.06.2019 – 09.06.2019 nr 23/2019
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO, NIEDZIELA ADORACYJNA 02.06.2019.
08.30 1. O Boże bł. dla Leszka (im.)
2. O Boże bł., opiekę NMP dla ks. Jerzego (18 r. święceń) – od Przyjaciół
10.00 Za Parafian
12.00 W int. ks. Jerzego (18 r. święceń kapłańskich)
18.00 W int. Iwony i Jacka (12 r. ślubu) o Boże bł. w miłości, szacunku i przyjaźni
PONIEDZIAŁEK, 03.06.2019.
10.00 W int. Alicji o zdrowie i Boże bł.
19.00 +Józefa
WTOREK, 04.06.2019.
10.00 …………………………
19.00 O zdrowie dla syna Mikołaja i Boże bł. dla niego
ŚRODA, 05.06.2019. Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
10.00 +męża Walentego, siostry i braci
19.00 NIE MA MSZY ŚW.
CZWARTEK, 06.06.2019.
10.00 …………………………
19.00 O szczęśliwe rozwiązanie i Boże bł. dla Joanny i dziecka
PIĄTEK, 07.07.2019. UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO
10.00 +tatę Mariana – od córki Aleksandry
19.00 W int. pana architekta Tadeusza oraz budowniczych naszego kościoła
SOBOTA, 08.06.2018.
08.45 …………………………
18.30 W int. Michała Dobrosielskiego (6 ur.) o Boże bł. i łaski – od rodziców
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIETEGO, 09.06.2019.
08.30 O Boże bł. dla rodziny
10.00 1. W int. ks. Leszka o zdrowie i Boże bł. i opiekę NMP
2. W int. Agnieszki (ur.) o Boże bł., szczęśliwy powrót do Polski i rozwiązanie wszystkich spraw
12.00 Za Parafian
18.00 O zdrowie i Boże bł. dla Taty Andrzeja w 90 ur. – od syna z rodz.
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: (Dz 1,1-11); (Ps 47,2-3.6-9); (Hbr 9, 24-28; 10, 19-23); Aklamacja (Mt 28,19.20); (Łk 24,46-53);
INFORMACJE BIEŻĄCE
❖ Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu
Chrystus wstąpił do nieba. Pamiątkę tego
wydarzenia Kościół celebruje dzisiaj. Chrystus
wstępuje do chwały Ojca, aby powrócić na
końcu czasów. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie
wskazuje nam na ostateczny kres wszystkich
naszych dróg, którym zgodnie z Bożym
zamysłem miłości jest życie wieczne w
królestwie niebieskim.
❖ Dziś II taca przeznaczona na Fundację św.
Jana Pawła II.
❖ Dziś wyrusza pielgrzymka do Włoch wraz ks.
Leszkiem. Pielgrzymów prosimy o modlitwę za
naszą Parafię przy grobach Św. Apostołów.
❖ Czerwiec to tradycyjnie miesiąc szczególnego
kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Cześć
Bożemu Sercu będziemy oddawali podczas
nabożeństw czerwcowych po Mszy św.
wieczornej.
❖ W najbliższą środę nie będzie Mszy św.
wieczornej.
❖ W tym tygodniu przypadają pierwszy
czwartek i piątek miesiąca. Zachęcamy do
czwartkowej modlitwy o powołania o godz.
19.00 oraz do udziału we Mszy wynagradzającej
Bożemu Sercu w piątek o godz. 10.00.
Nabożeństwo pierwszopiątkowe po Mszy św. o
godz. 10.00. Spowiedź piątkowa od godz. 18.00.
❖ W piątek przypada 33 rocznica poświęcenia
naszego kościoła. Dla naszej Parafii jest to
uroczystość. Msza św. za Pana Architekta i
budowniczych w piątek o godz. 19.00.
❖ Uroczyste obchody zesłania Ducha Świętego
rozpoczniemy Mszą wigilijną i czuwaniem w
sobotę. Początek nabożeństwa o godz. 18.30.
Gościem naszego czuwania będzie s. Edyta
Wesołowska,
ze
Zgromadzenia
Sióstr
Kanoniczek Ducha Świętego.
❖ 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 AlAnon w sali na I piętrze.
• W środy o 20.00 i piątki o 20.15 spotkanie
grupy AA.

