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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 ZWYKŁY, 16.06.2019 – 23.06.2019 nr 25/2019 

 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, 16.06.2019.  

08.30  +Halinę i Adama Fąfarów 

10.00 1. Za Parafian 

 2. +Eugeniusza Małysa – od córki z rodz. 

12.00 1. +Mamę Irenę 

 2. +Tatę Mariana Stawowskiego (3 r. śm.) – od córki z rodz. 

18.00  +Sergiusza (4 r. śm.) – od brata z rodz. 

 

PONIEDZIAŁEK, 17.06.2019. Wspomnienie św. Brata Alberta, zakonnika 

10.00 W int. Michała o łaskę wiary i Boże łaski 

19.00 ………………………… 

WTOREK, 18.06.2019.  

10.00 ………………………… 

19.00 ………………………… 

ŚRODA, 19.06.2019.  

10.00 +męża Walentego, rodziców Stanisławę i Stanisława, brata Henryka, bratanka Zenona 

19.00 + z rodz. Żółtowskich 

CZWARTEK, 20.06.2019.  

10.00 w INT. RODZINY, BY Pan Bóg poskładał 

19.00 +Tatę Józefa Rogalę – od córki Lucyny 

PIĄTEK, 21.06.2019. Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika 

10.00  W int. Agaty i Maćka o uświęcenie miłości i Boże bł. na czas przygotowania do małżeństwa 

19.00 W int. Mamy 

SOBOTA, 22.06.2018.  

08.45 O zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla małżonki oraz o Boże bł. w I r. ślubu p. Jezierskich 

18.30 +Alka Pasiniewicza – od rodziny 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRSYTUSA – BOŻE CIAŁO, 23.06.2019.  

08.30  1. O Boże bł. dla Joli i Jana 

 2. W int. Dominika o Boże bł. i opiekę NMP 

10.00 ………………………….. 

12.00 1. Za Parafian 

 2. W int. ks. Jerzego (ur.) – od rodz. Wójciaków 

18.00  w int. ks. Jerzego o Boże bł. i łaski – od scholi 
 

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: (Prz 8,22-31); (Ps 8,4-5.6-7.8-9); (Rz 5,1-5); Aklamacja; (J 16,12-15); 

 
 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

❖ Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w 

niepojętą tajemnicę Boga. Jej wielkość przerasta 

nasze umysły, ale jednocześnie budzi zaufanie. 

Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię 

Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w 

ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł 

wszechmocy Pana Boga. 

 

❖ Dziś po Mszy św. o godz. 10.00 w naszej Sali 

parafialnej będą panie z East European Resource 

Centre, aby przeprowadzić spotkanie 

informacyjne nt. statusu osoby osiedlonej oraz 

indywidualne sesje, podczas których będą 

pomagać w aplikowaniu o status osoby 

osiedlonej. W celu złożenia aplikacji o settled 

status należy mieć ze sobą paszport, numer 

ubezpieczenia NINO, aktywny telefon 

komórkowy oraz dostęp do emaila. 

 

❖ Parafianie, którzy będą starać się o referencje 

dla swoich dzieci do szkoły katolickiej, prosimy 

by podpisywali listę w zakrystii w niedziele po 

Mszach św. 

 

❖ W niedzielę 23 czerwca Kościół na Wyspach 

Brytyjskich obchodzi uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Z 

wdzięcznością za obecność Chrystusa pod 

postaciami chleba i wina wyruszymy w procesji 

eucharystycznej. Serdecznie zapraszamy do 

włączenia się w procesję wszystkich parafian 

oraz grupy duszpasterskie. Centralna 

uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 

12.00 w naszym kościele, po której wyruszy 

procesja po naszym parkingu. 

 

❖ Ołtarze na Boże Ciało przygotowują: 

1. Rodzice dzieci komunijnych 

2. Schola 

3. Niedzielna kawiarenka 

4. Rodzice ministrantów 

 

❖ Do 21 lipca przyjmujemy zgłoszenia dzieci do 

I Komunii św. w roku 2020. 

 

❖ Uruchomiliśmy telefon – wezwanie do 

chorego. Czynny 24/7.  

 

❖ W sobotę 22 czerwca Klub Polonia 

organizuje Letnią Biesiadę. Szczegóły na 

plakatach.  

 

❖ 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. 

 

 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190616.html#czytania

