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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,  02.02.2020 – 09.02.2020 nr 5/2020 
 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO, 02.02.2020. NIEDZIELA ADORACYJNA 

08.30 1. W int. Marii i Kevina Macadam (39 r. ślubu) o Boże bł. i miłość w rodzinie 

 2. +Bożenę Kosakowską (ur.) – od Mamy, syna i brata 

10.00 +Dziadków Aleksandrę i Józefa Kieców – od wnuczki Anety 

12.00 1. +Marię Cichowicz 

 2. +Zofię i Józefa Szumigaj 

18.00  W int. Marysi (4 ur.) o Boże bł. i łaski 

 

PONIEDZIAŁEK, 03.02.2020.  Wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika 

10.00 …………………………….. 

19.00 …………………………….. 

WTOREK, 04.02.2020.  

10.00 …………………………….. 

19.00 …………………………….. 

ŚRODA, 05.02.2020. Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy 

10.00 W int. syna Michała o Boże bł. i łaski – od Mamy 

19.00 O Boże bł. i łaski oraz prowadzenie przez Ducha Świętego dla Michała (ur.) 

CZWARTEK, 06.02.2020.  

10.00 W int. powołań 

19.00 W int. Grażyny Bieleckiej (ur.) o potrzebne łaski 

PIĄTEK, 07.02.2020.  

10.00  …………………………….. 

19.00 W int. Grażyny Bieleckiej (ur.) o Boże bł. i łaski – od Marii Macadam 

SOBOTA, 08.02.2020.  

08.45 W int. Kubusia (3 ur.) o zdrowie i Boże bł. 

18.30 +Wiesława Pieszczocha – od przyjaciół 

 

V NIEDZIELA ZWYKŁA, 09.02.2020.  

08.30 1. O Boże bł. i opiekę NMP dla Emilii (ur.) 

 2. W int. Danuty i Piotra Mikołajczyków (20 r. ślubu) o uświęcenie miłości i Boże bł. 

10.00 Z podziękowaniem za załatwienie bardzo trudnej sprawy z prośbą o Boże bł. 

12.00 1. +Tatę Mariana Kryściaka – od syna z rodz. 

 2. W int. Benjaminia (1 ur.) o Boże bł. i wzrastanie w mądrości i łasce u Boga i u ludzi 

18.00  W int. Cezarego o dary Ducha Świętego i uzdrowienie 
 

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 

 
❖ W dzisiejszą niedzielę, 2 lutego, w kalendarzu 

liturgicznym przypada święto Ofiarowania 

Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane 

świętem Matki Bożej Gromnicznej. Święto 

Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam Chrystusa – 

Światłość świata. Przyniesiona przez nas świeca 

ma przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca 

drogi naszego życia. 

 

❖ Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. 

Bartosza Kasprzyszaka z Archidiecezji 

Wrocławskiej, który został asystentem 

duszpasterskim naszej Parafii. Księdzu Bartoszowi 

życzymy wielu łask.  

 

❖ W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele 

powszechnym obchodzimy ustanowiony przez 

Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmujemy 

osoby, które oddały swoje życie na służbę Panu 

Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i 

instytutach świeckich. Prośmy też o liczne i święte 

powołania do życia zakonnego w naszych 

rodzinach i wspólnocie parafialnej.  

 

❖ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i 

pierwszy piątek miesiąca. W czwartek, zwłaszcza 

podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od 

godz. 19.30 dziękujemy za dar Eucharystii i 

kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do 

pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty 

parafialnej. 

 

❖ W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o 

modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i 

całego świata. Z sakramentu pokuty w pierwszy 

piątek miesiąca w naszym kościele będzie można 

skorzystać od 18.00.  

 

❖ 23 maja b.r o godzinie 16.00, w katedrze p.w. św. 

Jerzego, Southwark, w Londynie odbędzie się 

koncert celebrujący Maryję, Matkę Jezusa 

i wszystkie Matki.  W koncercie Maryja Matka, 

dedykowanym wszystkim Matkom znajdą się 

religijne i współczesne piosenki wykonane w 

języku polskim i angielskim solo i z 

akompaniamentem chórów przez znanych i 

cenionych artystów polskich, m. in.: Stanisława 

Sojkę, Karolinę Leszko i Kamila Frączka, a także 

znakomitych i słynnych artystów polskich 

mieszkających w Wielkiej Brytanii – sopran 

Anię Jeruc i barytona Marcina Gesla.  

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 5 II – św. Agata, męczennica sycylijska z 
pierwszych wieków chrześcijaństwa, której kult 

szybko rozszerzył się na cały Kościół. 

• 6 II – Święci Paweł Mika i jego Towarzysze, 

pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu. 

❖ Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki, 

środy i piątki od 9.30 do 10.00 oraz wtorki i 

czwartki od 18.30 – 19.00. 

 

❖ 22 marca po Mszy św. wieczornej rozpoczniemy 

nauki przedmałżeńskie. Zapisy przez internet oraz 

na pierwszym spotkaniu. 

 

❖ 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 udzielać́ 

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 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. 

 

 

 


