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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, 22.09.2019 – 29.09.2019 nr 39/2019 
 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.09.2019.  

08.30  +ks. Romana Sapetę 

10.00 +Rodziców Józefa i Marię – od syna z rodz. 

12.00 W int. Adama o dar męstwa, mądrości i opiekę NMP 

18.00  +Pawła Wojciechowskiego (r. śm.) 

 

PONIEDZIAŁEK, 23.09.2019. Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny 

10.00 W int. Artura o Op. NMP, uwolnienie z nałogu i uratowanie małżeństwa  

19.00 W int. Marty i Krzysztofa (2 r. ślubu) o Boże bł., opiekę NMP i uświęcenie miłości z prośbą o dar rodzicielstwa 

WTOREK, 24.09.2019.  

10.00 …………………………. 

19.00 Dziękczynna za dar wspólnoty o Boże bł. Jezusa Miłosiernego dla Wspólnoty Miłosierdzia i rodzin – od Gosi i Adama 

ŚRODA, 25.09.2019.  

10.00 …………………………. 

19.00 O łaskę zdrowia i Boże bł. dla Taty Edwarda, o udany przebieg operacji 

CZWARTEK, 26.09.2019.  

10.00 …………………………. 

19.00 W int. Joanny i Mateusza (1 r. ślubu) z prośbą o Boże bł. dla całej rodziny 

PIĄTEK, 27.09.2019. Wspomnienie św. Wincentego a Paulo  

10.00   ……………………… 

19.00 Za Annę, w tych intencjach, w których modli się za nią Matka Boża 

SOBOTA, 28.09.2019.  

08.45 + Henryka Kraś o życie wieczne 

18.30 W int. ministrantów o wstaw. i op. św. Dominika Savio oraz rozwój duchowy 

 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 29.09.2019.  

08.30 1. +Zofię Pustelnik – od Marii 

 2. +z rodziny 

10.00 W int. Agnieszki o łaski w stanie błogosławionym 

12.00 1. W int. Samuela (1 ur.) o Boże bł. i wzrastanie w łasce 

2. +Mamę Martę (23 r. śmierci) – od syna z rodz. 

18.00  Przez wstawiennictwo św. Cecylii o stałość i regularność oprawy muzycznej  
 

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: (Am 8,4-7); (Ps 113,1-2.4-6.7-8); (1 Tm 2,1-8); Aklamacja (2 Kor 8,9); (Łk 16,1-13);  
 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

 

❖ Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do 

refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr 

doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą 

proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, pozwala 

nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, 

nie zatracając jednocześnie wrażliwości na 

drugiego człowieka i sprawy duchowe. 
 

❖ Dziś II taca przeznaczona na Fundację 

Kardynała Glempa. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 23 IX –  św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), 

prezbiter, kapucyn, stygmatyk, obdarzony 

zdolnością czytania w ludzkich sercach i 

bilokacją,   

• 27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), 

francuski kapłan, opiekun ubogich i 

założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy, 

• 28 IX – św. Wacław (ok. 907-929), książę 

czeski, propagator chrześcijaństwa, 

męczennik. 

 
❖ Msza św. i spotkanie organizacyjne dla 

rodziców i dzieci komunijnych we wtorek o 

godz.19.00. 
 

❖ Kancelaria parafialna czynna w 

poniedziałki, środy i piątki od 9.30 do 

10.00 oraz wtorki i czwartki 18.30 do 

19.00. 

 

❖ Bóg zapłać panom Pawłowi 

Wincenciakowi i Jackowi Lisowskiemu za 

odnowienie figury i wykonanie nowego 

krzyża, który jest umieszczony nad wejściem 

do naszego kościoła. 

 

❖ Zapraszamy do zapisów na pielgrzymkę do 

Hiszpanii i Portugalii – Fatima i Santiago de 

Compostella w dniach 26 kwietnia do 02 

maja 2020 r. – koszt 770€ plus przelot. 

Szczegóły na folderze dostępnym przy 

wyjściu z kościoła. 

 
❖ 6 października o godzinie 15.00 na Stadionie 

Hive w Londynie (Klub Barnet FC) odbędzie 

się mecz charytatywny Polska-Anglia, który 

jest organizowany z okazji 250lecia 

nawiązania stosunków dyplomatycznych 

pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. W 

składzie drużyny polskiej zagrają m.in. 

Radosław Majdan, Tomasz Iwan, 

Piotr Świerczewski, Robert Moskwa, Jarosław 

Jakimowicz, Rafał Mroczek, Antek 

Królikowski oraz wielu innych piłkarzy i 

artystów polskich. Szczegóły oraz link do 

biletów zwykłych i rodzinnych dostępne na 

stronie   https://polskanglia.info 

 

❖ 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 Mężczyzn św. 

Józefa. 

 

❖ 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 piątki spotkanie Wspólnoty Miłosierdzia. 

 

❖ 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/2019/20190922.html#czytania
https://polskanglia.info/

