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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 ADWENTU, 01.12.2019 – 08.12.2019 nr 49/2019 
 

I NIEDZIELA ADWENTU, 01.12.2019.  

08.30 1. W int. Lucasa (11 ur.) o Boże bł. i łaski 

 2. W int. Żywego Różańca. 

10.00 W int. Rodziców Barbary i Stefana Kieliszek oraz teściów Barbary i Bronisława Janaszek o powrót do 

zdrowia i Boże bł. – od syna i córki z rodzinami 

12.00 W int. Marianny Główka (ur.) o Boże bł. – od Anety 

18.00  O większą wiarę i miłość do Boga i ludzi za wstawiennictwem śś. Jana Pawła i Faustyny 

 

PONIEDZIAŁEK, 02.12.2019.   

10.00 +Mieczysławę Borowicz – od Joanny z rodz.  

19.00 +Maggie Rohas-Mitre – od Joanny 

WTOREK, 03.12.2019. Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego 

10.00 O zdrowie dla całej rodziny – od Oli 

19.00 +Irenę (ur.) – od córki 

ŚRODA, 04.12.2019.  

10.00 Dziękczynna w int. osób znajomych i zaangażowanych za wsparcie, modlitwę w trudnych chwilach 

19.00 W int. siostry Barbary (im.) o łaskę wiary i otwarcie na Bożą miłość 

CZWARTEK, 05.12.2019.  

10.00 +Mamę Katarzynę 

19.00 +Edmunda, Emilię, Karola (seniora) oraz zm. z rodz. Kaczorowskich i Wojtyłów 

PIĄTEK, 06.12.2019.  

10.00  +Bożenę Kosakowską (13 r. śm.) – od Mamy, syna i brata 

19.00 +Tatę Mariana – od córki Oli 

SOBOTA, 07.12.2019.  

08.45 W int. Patryka (3 ur.) oraz Emila (32 ur.) 

18.30 W int. córki Barbary (im.) i jej rodziny o Boże bł. 

 

II NIEDZIELA ADWENTU, 08.12.2019.  

08.30 +Dziadka Juliana  

10.00 +Henryka, Martę, Stanisława Zarzyckich, Halinę, Tadeusza Próchnickich, Stanisława Krawczyka, 

Mariana Stangiel 

12.00 1. Za Parafian 

 2. W int. Sylwii i Marcina (14 r. ślubu) o Boże bł., łaski i powrót do Polski 

18.00  +Mamę Grażynę Pasek (3 r. śm.) – od córki 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. 

 

http://www.parafia-/


I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 
❖ Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok 

liturgiczny i duszpasterski. To pierwszy rok 

programu duszpasterskiego dla na lata 2019-2022, 

którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”. 

Podczas tego roku będziemy starali się pogłębiać 

nasze rozumienie Eucharystii i oddawać 

szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w 

Najświętszym Sakramencie. Wiara Kościoła – 

nasza wiara – jest z istoty wiarą eucharystyczną, 

wzrasta przy stole Eucharystii. Udział w 

Eucharystii, a zwłaszcza przyjmowanie Ciała 

Pańskiego, jest przecież realnym spotkaniem ze 

zmartwychwstałym Panem. Chodzi więc o to, 

abyśmy pogłębiali naszą świadomość, abyśmy 

zdali sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę jest 

Eucharystia i jak powinna ona kształtować nasze 

chrześcijańskie życie. Dzięki temu z jeszcze 

większą pobożnością będziemy przeżywali nie 

tylko niedzielną, ale każdą Mszę Świętą 

sprawowaną w naszej wspólnocie oraz gorliwiej 

trwali na adoracji przed Najświętszym 

Sakramentem. 

 

❖ Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który 

jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 

16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę 

powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu 

czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu 

bezpośredniemu przygotowaniu do uroczystości 

Narodzenia Pańskiego. Roraty od poniedziałku do 

piątku o 19.00. 

 

❖ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, 

pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 

Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej 

od 18.00. W pierwszą sobotę w modlitwach 

polecajmy Matce Najświętszej naszych parafian, 

oddajmy się Jej Niepokalanemu Sercu. 

 

❖ W piątek 6 grudnia od 16 będzie możliwość 

wyrobienia statusu osoby osiedlonej.  

 

❖ W piątek 6 grudnia w kościele św. Klemensa na 

Strandzie koncert kolęd. 

 

❖ W niedzielę 8 grudnia w godz. 9.00 – 14.00 

Niedzielna kawiarenka zaprasza na Kiermasz 

świąteczny w naszej Sali parafialnej.  

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

❖ 3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), 

prezbiter, jezuita, jeden z największych misjonarzy 

w dziejach Kościoła. 

❖ 4 XII – św. Barbara, dziewica i męczennica z 

przełomu III i IV wieku, patronka górników i 

hutników oraz bezrobotnych. 

❖ 4 XII – św. Jan Damasceński (ok. 650-750), 

prezbiter i doktor Kościoła, autor kanonów 

Kościoła Wschodniego. 

❖ 6 XII – św. Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III 

i IV wieku, który w Mirze Licyjskiej był gorliwym 

i troskliwym pasterzem. 

❖ 7 XII – św. Ambroży, biskup Mediolanu, żyjący w 

IV wieku, gorliwy duszpasterz i uczony teolog, 

doktor Kościoła. 

 

❖ 14 grudnia Wspólnota Miłosierdzia zaprasza na 

Wieczór chwały, który rozpocznie się Mszą św. o 

godz. 18.30. 

 

❖ 14 grudnia od 16.00 przeżywać będziemy nasz 

adwentowy dzień spowiedzi św. 

 

❖ Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki, 

środy i piątki od 9.30 do 10.00 oraz wtorki i 

czwartki 18.30 do 19.00. 

 

❖ 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. 

 

 


