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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, 14.10.2018 – 21.10.2018 nr 42/2018 

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.10.2018. 

8.30  1. +Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 25) 

2. O Boże bł. dla Rodziny 

10.00 +Krystynę Welc 

12.00 1. W int. Żywego Różańca 

 2. Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie z prośbą o Boże bł. dla Natalii, Przemka i Samuela 

18.00   W int. Marty (ur.) 

PONIEDZIAŁEK, 15.10.2018. Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła 

10.00 +Marka Szychtę (r. śm.) – od siostry 

19.00 + Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 26) 

WTOREK, 16.10.2018. Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej 

10.00 O pokój na świecie 

19.00 +Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 27) 

ŚRODA, 17.10.2018. Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika 

10.00 W int. Małgorzaty Bobrowskiej (ur.) o Boże bł. dla całej rodziny 

19.00 +Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 28) 

CZWARTEK, 18.10.2018. Święto św. Łukasza Ewangelisty 

10.00 O szczęśliwy przebieg operacji dla Edyty 

19.00 +Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 29) 

PIĄTEK, 19.10.2018.  

10.00  O złamanie mocy diabła 

19.00 +Ryszarda Szychtę i zm. z rodz. (gregoriańska 30) 

SOBOTA, 20.10.2018. Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera 

08.45 W int. Grażyny Kunysz (ur.) o Boże bł. i łaski 

18.30  +Danutę Bentkowską (20 r. śm.) – od córek 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 21.10.2018. 

8.30  1. +Kazimierza 

2. O zdrowie, Boże bł. i opiekę NMP dla o. Tomasza CP 

10.00 O łaski Ducha Świętego dla Paulinki 

12.00 1. W int. Akantami o Boże bł. i łaski 

 2. O Boże bł. dla członków chóru Ave Verum – od ks. Krzysztofa Gołębiewskiego 

18.00   Dziękczynna w int. Aarona z prośbą o Boże bł.   
 
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. 

 

Dzisiejsze czytania: Mdr 7, 7-11; Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17; Hbr 4, 12-13; Mk 10, 17-30 

 

http://www.parafia-/


I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 
❖ «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze 

Mną?  Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli 

pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». 

(Mt 26, 40n) 

 

❖ Pytanie, które usłyszał Jezus, powinno nurtować 

każdego z nas: co mam czynić, aby osiągnąć życie 

wieczne? Nie bójmy się go postawić w naszej 

osobistej modlitwie przed Panem Jezusem.  

 

❖ Dzisiaj obchodzimy 18. Dzień Papieski, a we 

wtorek, 16 października będziemy wspominać 40. 

rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. II 

taca na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

 

❖ Trwamy na codziennej modlitwie różańcowej w 

kościele o godz. 19.30 od poniedziałku do piątku, o 

18.00 w soboty i o 17.30 w niedziele.  

 

❖ W poniedziałek obchodzimy Dzień Dziecka 

Utraconego. Chcemy wspierać naszymi modlitwami 

rodziców, którzy przeżywają utratę dziecka. W ich 

intencjach odmówimy modlitwę różańcową. 

 

❖ Przy wyjściu z kościoła kartki na wypominki, które 

można składać do pojemnika przy ołtarzu lub na tacę. 

Msze św. z różańcem za zmarłych wymienianych w 

wypominkach od 2 do 8 listopada. 

 

❖ We wtorek 16 października rozpoczynamy 

Seminarium Odnowy Wiary.   

 

❖ 28 października w niedzielę po Mszy św. o godz. 

18.00 rozpoczniemy nauki przedmałżeńskie. Zapisy 

na pierwszym spotkaniu. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), 

hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów 

karmelitańskich. 

• 16 X – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), 

niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia 

Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką, 

patronka Śląska. 

• 17 X – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), 

uczeń i następca św. Piotra jako biskup Antiochii, 

pisarz, męczennik. 

• 18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor 

Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, patron 

lekarzy i malarzy. 

• 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), polski kapłan, 

profesor Akademii Krakowskiej, człowiek żywej 

wiary i głębokiej pobożności. 

 

❖ Niedzielna Kawiarenka poszukuje osób chętnych 

do pomocy. Więcej informacji u Gosi 07737014705 

i Magdy 07961652970. 

 

❖ W Gościu Niedzielnym m. in.: 

Nieśmiały wojownik - Choć był kruchy, delikatny 

i podatny na zranienia, poddawany ciężkim próbom 

i ostrej krytyce nie cofnął się. Był stanowczy i okazał 
się wielkim reformatorem. Kolejny święty papież.  

 

❖ Z okazji 100lecia odzyskania przez Polskę 

 niepodległości będzie miała miejsce w Katedrze 

Westminsterskiej uroczysta Msza Święta 

Dziękczynna w dniu 10 listopada 2018 roku o 

godzinie 14.30.  Mszy Świętej koncelebrowanej 

będzie przewodniczył Ks. Arcybiskup Wojciech 

Polak, Prymas Polski. Katedra może pomieścić 1350 

osób stąd dla osób zgłoszonych z Parafii będą 

rezerwowane miejsca. Każdy może przyjść na Mszę 

Świętą indywidualnie, ale ilość miejsc jest 

ograniczona 

 

❖ Spowiedź św. pół godziny przed Mszą św. od 

poniedziałku do soboty, w czwartki także w czasie 

adoracji. 

 

❖ 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.   

 

❖ We wtorki o 20.00 spotkanie Wspólnoty Miłosierdzia. 

 

❖ 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 scholii parafialnej. 

 

❖ W I oraz III piątek miesiąca spotkanie Mężczyzn św. 

Józefa. 

 

❖ 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. 

 

❖ Klub Polonia zaprasza:  

• 20/10/2018 na zabawę „Niech żyje wolność”. 

• 26/10/2018 o godz. 20:30 na występ Grzegorza 

Halamy.  

• 03/11/2018 o godz.20:00 na VIII Londyńskie 

Zaduszki Jazzowe. Szczegóły na plakatach 

 

 


