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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, 06.10.2019 – 13.10.2019 nr 41/2019 
 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 06.10.2019. ADORACYJNA 

08.30 1. W int. Członków Żywego Różańca 

 2. W int. Grażyny Kunysz (ur.) o prowadzenie Ducha Świętego – od r. Trzebiatowskich 

10.00 1. W int. Księży posługujących w naszej Parafii 

 2. W int. Parafian, by modlili się za swoich księży 

12.00 W int. Anny Bibrowskiej (ur.) o Boże bł., zdrowie i opiekę NMP 

18.00  W int. żony i dzieciątka o szczęśliwe rozwiązanie  

 

PONIEDZIAŁEK, 07.10.2019. Wspomnienie NMP Różańcowej 

10.00 W int. męża o Boże bł. i łaski – od żony  

19.00 +Jadwigę Kama oraz zm. z rodz. Kamów 

WTOREK, 08.10.2019.  

10.00 O uratowanie małżeństwa i rodziny 

19.00 +Władysława Chrzanowskiego (11 r. śm.) 

ŚRODA, 09.10.2019.  

10.00 +syna Macieja 

19.00 O uzdrowienie z ciężkiej choroby dla Julii 

CZWARTEK, 10.10.2019.  

10.00 +Zdzisława Siewierę – od chrześnicy 

19.00 W int. synów Kamila i Jakuba o Boże bł. i dary Ducha Świętego 

PIĄTEK, 11.10.2019.  

10.00   W int. dusz czyśćcowych 

19.00 Przez wstawiennictwo NMP o opiekę i dobre prowadzenie dla Wspólnoty Miłosierdzia 

SOBOTA, 12.10.2019.  

08.45 W int. Doroty (40 ur.) – od Przyjaciół 

18.30 +Wiktora – od przyjaciółki 

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 13.10.2019.  

08.30 1. +Rodziców z obu stron 

 2. +Tomasza Kurzownika (1 r. śm.) 

10.00 1. +Mamę Grażynę i Tatę Waldemara 

 2. W int. Anny i Przemysława Duszaków (11 r. ślubu) o Boże bł. i opiekę NMP dla całej rodziny 

12.00 1. W int. Aarona (3 ur.) o Boże bł. i łaski dla całej rodziny 

 2. Dziękczynna za otrzymane łaski 

18.00  W int. Dawida o łaskę wiary i otwarcie na miłość Bożą (18 ur.)   
 
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: (Ha 1, 2-3; 2, 2-4); (Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9); (2 Tm 1, 6-8. 13-14); Aklamacja (1 P 1, 25); (Łk 17, 5-10); 

 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

1. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla 

nieocenioną moc wiary. W 

październikowym czasie modlitwy 

różańcowej, rozważając tajemnice z życia 

Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i 

umacniamy naszą wiarę. Niech nie 

zabraknie osobistego wysiłku w 

pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na 

chrzcie św. 

 

2. Tegoroczny październik został ogłoszony 

przez papieża Franciszka nadzwyczajnym 

miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 

100. rocznica ukazania się misyjnej 

encykliki „Maximum illud” papieża 

Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to 

być czas zdecydowanego ożywienia 

naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą 

i Chrystusem. To miesiąc misyjnego 

nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje 

misyjne będą obecne w naszej modlitwie 

wspólnej i osobistej. 

 

3. Nabożeństwa różańcowe będę odbywają się 

w dni powszednie o godz. 19.30, w soboty 

o 18.00 oraz w niedziele o godz. 17.30. 

 

4. Przypominamy wiernym o możliwości 

uzyskania łaski odpustu zupełnego po 

spełnieniu zwyczajnych warunków, a 

jednocześnie za pobożne odmówienie 

cząstki różańca św., w sposób ciągły, z 

rozważaniem tajemnic różańcowych. 

 

5. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce 

będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski 

odbywający się w tym roku pod hasłem 

Wstańcie, chodźmy! Tego dnia II taca na 

Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

 

6. Przypominamy o możliwości głosowania 

do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej 13 października w naszej Sali 

parafialnej.  

 

7. Kancelaria parafialna czynna w 

poniedziałki, środy i piątki od 9.30 do 

10.00 oraz wtorki i czwartki 18.30 do 

19.00. 

 

8. W Gościu Niedzielnym m. in.: 

Niezły duet - Ponad 80 lat po śmierci siostry 

Faustyny i dwa tysiące lat po śmierci Jezusa 

na krzyżu ciągle mamy problem z Bożym 

Miłosierdziem. 

  

9. Przy wyjściu z kościoła karty na 

wypominki.  Różaniec z wypominkami a 

po nim Msza św. w naszym kościele od 2 

do 8 listopada. Wypominki można składać 

do szklanego pojemnika przy ołtarzu.  

 

10. Ks. Leszek zaprasza 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. 

 

11. 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.  

 

12. We wtorki o 20.00 spotkanie Mężczyzn św. 

Józefa. 

 

13. W środy o 10.00 Msza św. o Miłosierdziu 

Bożym i koronka do Miłosierdzia, po Mszy św. 

spotkanie Klubu Seniora. 

 

14. W czwartki po wieczornej Mszy św. Adoracja 

Najświętszego Sakramentu oraz koronka do 

Matki Bożej Miłosierdzia 

 

15. W czwartki po Adoracji próby scholi 

parafialnej. 

 

16. W piątki spotkanie Wspólnoty Miłosierdzia. 

 

17. 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. 

1. W poniedziałki o 20.00 spotkanie grupy Al-

Anon w sali na I piętrze. 

2. W środy o 20.00 i piątki o 20.15 spotkanie 

grupy AA. 

 

 


