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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 
MSZA ŚW. W NIEDZIELĘ O GODZ. 1200  JEST ODPRAWIANA W  HOLY INNOCENTS CHURCH, 192 SELHURST ROAD, SE25 6XX 

OKRES ZWYKŁY,  23.02.2020 – 01.03.2020 nr 8/2020 

 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.02.2020.  

08.30 1. W int. Piotra (17 ur.) o Boże bł. i łaski 

 2. W int. Emilii, Szymona i Łukasza o Boże bł. 

10.00 +Barbarę Kanty  

12.00 1. O zdrowie i Boże bł. dla rodziców Władysławy i Tadeusza – od dzieci 

 2. W int. Katarzyny (17 ur.) o Boże bł. i dary Ducha Świętego 

18.00  W int. Moniki (ur.) o Boże bł. i zdrowie 

PONIEDZIAŁEK, 24.02.2020.   

10.00 Za Parafian  

19.00 W int. Marzeny Andrzejczyk (50 ur.) o błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski oraz + Stefanię 

Andrzejczyk (r. śm.) 

WTOREK, 25.02.2020.  

10.00 Za Kościół niemiecki z podziękowaniem Maryi za wysłuchanie modlitw z prośbą o szczególną troskę 

dla kapłanów 

19.00 W pewnej intencji 

ŚRODA POPIELCOWA, 26.02.2020.  

10.00 +Józefa Kasprzaka (6 r. śm.) 

19.00 O Boże bł., łaski i opiekę NMP dla siostry Barbary i jej rodziny 

CZWARTEK, 27.02.2020.  

10.00 +Aleksandra Dobraczyńskiego 

19.00 ………………………….  

PIĄTEK, 28.02.2020.  

10.00 W int. syna Tomka (ur.) o Boże bł. i zdrowie – od Taty 

19.00 W int. Niny – o światło Ducha Świętego 

SOBOTA, 29.02.2020.  

08.45 O pracę dla Emilii 

18.30 Dziękczynna 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - ADORACYJNA, 01.03.2020.  

08.30 1. W int. Jarosława Malinowskiego (50 ur.) o Boże bł. i opiekę NMP – od Mamy, syna i chrześniaka 

 2. W int. Piotra o Boże bł. dla całej rodziny 

10.00 +Barbarę Kanty  

12.00 1. O zdrowie i Boże bł. dla rodziców Władysławy i Tadeusza – od dzieci 

 2. W int. Katarzyny (17 ur.) o Boże bł. i dary Ducha Świętego 

18.00  W int. Moniki (ur.) o Boże bł. i zdrowie 

 
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 

 

❖ Powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest 

dniem Pańskim, dniem zgromadzenia 

liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, 

radości i odpoczynku od pracy. Jest podstawą i 

rdzeniem całego roku liturgicznego, głównym 

dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to 

dzień pamiątki zmartwychwstania Pańskiego. 

Biorąc udział we Mszy Świętej, poświadczamy 

naszą wiarę, umacniamy nasze powołanie do 

głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie. 

 

❖ Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53. 

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół 

wzywa nas do szczególnej indywidualnej i 

wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą 

możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie 

za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o 

uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych. 

 

❖ Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 

26 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera 

ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. 

Msze Święte tego dnia w naszym kościele o godz.: 

10.00 i 19.00. Zewnętrznym znakiem naszego 

wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest 

posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela ten 

gest był wyrazem wielkiego smutku, żałoby i 

pokuty. Popiół przypomina też, że wszystko, co 

ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch 

się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. 

Jednak kapłan, posypując głowy wiernych 

popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który 

oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem 

Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i 

modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma 

przygotować nasze serca na owocne przeżycie 

radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  

 

❖ W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na 

wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i 

spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. 

Pozostałe posiłki należy ograniczyć co do ilości. 

Post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. 

rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy 

także do czynnego włączenia się w ten wielki akt 

pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominam, 

że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

Przypominam też, że Wielki Post jest tzw. czasem 

zakazanym dla wesel, zabaw i dyskotek. 

 

❖ Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia wzmocni 

udział w nabożeństwach Drogi krzyżowej, które w 

naszym kościele będziemy odprawiali w piątki po 
Mszy św. wieczornej oraz w Gorzkich żalach, 

odprawianych w każdą niedzielę po Mszy św. 8.30. 

 

❖ 22 marca po Mszy św. wieczornej zaczynamy nauki 

przedmałżeńskie. 

 

❖ Spowiedź od poniedziałku do soboty pół godziny 

przed Mszą św. 

 

❖ Kancelaria parafialna czynna poniedziałki, środy i 

piątki od 9.30 – 10.00 oraz wtorki i czwartki 18.30 

– 19.00. 

 

❖ Na mocy kan. 518 Kodeksu Prawa Kanonicznego, a 

także porozumienia pomiędzy Episkopatami Polski 

oraz Anglii i Walii, polskie Parafie w Wielkiej 

Brytanii są Parafiami PERSONALNYMI. Oznacza 

to, że każdy mieszkający na terenie Anglii dłużej 

niż 6 miesięcy automatycznie staje się 

parafianinem tej angielskiej Parafii 

rzymskokatolickiej, na terenie której zamieszkuje. 

Może jednak, poprzez wypełnienie specjalnego 

formularza, wyrazić wolę przynależności do Parafii 

polskiej. Dopiero wtedy i tylko wtedy podlega 

jurysdykcji Polskiej Misji Katolickiej. Osobom, 

które nie wyraziły woli przynależności do polskiej 

Parafii duszpasterz polonijny NIE MA PRAWA 

wystawiać żadnych dokumentów oraz udzielać     

Sakramentów zarezerwowanych Biskupowi lub 

Proboszczowi miejsca (chrzest, bierzmowanie i 

małżeństwo). 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 środy o 20.00 i piątki o 20.15 spotkanie 

grupy AA. 

 

 


