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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,  09.02.2020 – 16.02.2020 nr 6/2020 

 

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. Benjamina (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 

 

PONIEDZIAŁEK, 10.02.2020.  Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy 

10.00 NIE MA MSZY ŚW. 

19.00 +Tatę Wiesława (30 r. śm.) – od syna z żoną 

WTOREK, 11.02.2020. Wspomnienie NMP z Lourdes 

10.00 NIE MA MSZY ŚW. 

19.00 O zdrowie i Boże bł. dla Katarzyny (ur.) 

ŚRODA, 12.02.2020.  

10.00 NIE MA MSZY ŚW. 

19.00 +Teresę Tuszkiewicz (r. śm.) – od córki z rodz. 

CZWARTEK, 13.02.2020.  

10.00 NIE MA MSZY ŚW. 

19.00 Za Parafian 

PIĄTEK, 14.02.2020. ŚWIĘTO ŚW. CYRYLA I METODEGO, PATRONÓW EUROPY 

10.00  …………………………….. 

19.00 +Julię i Tadeusza Sztromajerów 

SOBOTA, 15.02.2020. Wspomnienie bł. Michała Sopoćko 

08.45 W int. dusz czyśćcowych 

18.30 O rychłą kanonizację bł. Michała Sopoćko 

 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.02.2020.  

08.30 W int. Mamy Jadwigi o Boże bł. i łaski – od syna Leszka 

10.00 W int. Stanisława, za wstawiennictwem św. Dominika Savio, o dobre przygotowanie do I Komunii św. 

12.00 W int. Mai (13 ur.) o Boże bł. i łaski – od Mamy i Taty 

18.00  O uzdrowienie Taty Jerzego 

 
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 

 

❖ Dziś na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą 

niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, 

że nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna 

nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem 

Bogiem bez Eucharystii. Dopiero karmiąc się 

prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się 

ofiarnego życia. Częściej i uważniej wczytujmy się 

w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. 

 

❖ We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne 

wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. 

Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po 

ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, 

Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, 

Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. 

Wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes 

zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając 

się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we 

Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy 

pielgrzymi z całego świata.  

 

❖ W piątek, 14 lutego, obchodzimy święto Świętych 

Cyryla i Metodego – Patronów Europy. Żyli w IX 

wieku, pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie 

bizantyńskim. Znali wiele języków, dzięki czemu 

podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, m.in. do 

Bułgarii i na Morawy. Wprowadzili do liturgii 

język słowiański, pisany przystosowanym 

alfabetem greckim, używany w Kościołach 

wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten 

język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan 

Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego 

współpatronami Europy. 

 

❖ W święto Cyryla i Metodego modlimy się za 

narody słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest 

jeden, choć od wieków gromadzi różne narody, 

tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie jesteśmy 

budowniczymi jedności, choćby poprzez 

codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o 

pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między 

narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej 

Ewangelii.  

 

❖ Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego 

Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku 

poniósł śmierć męczeńską, gdyż mimo tortur nie 

chciał wyrzec się Chrystusa. Wspominany jest jako 

m.in. patron zakochanych. Niech to będzie okazja 

także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za 

miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas 

kochają.  
 

❖ W lutym nie będzie spotkania z rodzicami i dziećmi 

komunijnymi. 

 

❖ W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie 

pielgrzymkowe z ks. Leszkiem. 

 

❖ Od poniedziałku do czwartku nie będzie Mszy 

św. porannych, będą tylko o 19.00. W czwartek 

nie ma także Adoracji Najświętszego 

Sakramentu. Kancelaria parafialna czynna w 

tym tygodniu tylko w piątek. 

 
❖ 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 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. 

 

 

 


