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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 BOŻEGO NARODZENIA, 06.01.2019 – 13.01.2019 nr 02/2019 

 

NIEDZIELA, 06.01.2019. UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

8.30  W int. Barbary Trzebiatowskiej (ur.) 

10.00 1. +Waldemara Feliksa Stefaniuka (gregoriańska 30) – od córek 

 2. +Józefę Sokół (3 r. śm.), Jana i Stanisława Sokół 

12.00 1. W int. Heleny Miziniak (ur.) o Boże bł. i łaski 

 2. W int. Andrzeja (ur.) o Boże bł. i łaski 

18.00  +Genowefę Jaworską – od córki Alicji i syna Ryszarda z rodz. 

 

PONIEDZIAŁEK, 07.01.2019.  

10.00 1. +zm. z rodz. Wójciaków, Antoszewskich, Winkowskich, Szczutowskich 

 2. +Mamę Józefę Urbanietz (7 r. śm.) – od syna Eligiusza 

 

WTOREK, 08.01.2019.  

10.00 O pokój na świecie 

 

ŚRODA, 09.01.2019.  

10.00 +Krzysztofa Staniszewskiego (11 r. śm) i zm. z rodz. 

 

CZWARTEK, 10.01.2019.  

10.00 1. +Alinę (1 r. śm.) – od Jerzego z rodz. 

 2. +Stanisława Bajorka 

 

PIĄTEK, 11.01.2019.  

10.00  1. O uświęcenie i utwierdzenie miłości małżeńskiej 

 2. W int. małżeństwa Doroty Tomaszewskiej i Idrisa Akinlade o przetrwanie 

 

SOBOTA, 12.01.2018.  

08.45 W int. Barbary Trzebiatowskiej (ur.) o dary Ducha Świętego i Boże bł. 

18.30  W int. Arkadiusza (im.) oraz rodzin Czerwińskich i Krzemińskich o Boże bł. i łaski 

 

NIEDZIELA, 13.01.2019. ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

8.30  O Boże bł. dla Leszka (ur.) 

10.00 1. W int. Apolonii (6 ur.) 

 2. W int. Huberta (1 ur.) 

12.00 1. W int. Parafian 

 2. W kolejną rocznicę chrztu św. Samuela – od M. Macadam 

18.00  W int. syna Patryka Ślepowrońskiego (14 ur.) o Boże bł. i dary Ducha Świętego 
 

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.   

http://www.parafia-/


 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. 

 

Czytania: (Iz 60,1-6); (Ps 72,1-2,7-8,10-11,12-13); (Ef 3,2-3a.5-6); (Mt 2,3); (Mt 2,1-12); 
 

 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

 

❖ W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy 

przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu 

Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, 

języków i religii, wezwanych do rozpoznania 
w Chrystusie jedynego Zbawiciela.  

 

❖ Zgodnie z dawnym zwyczajem zabierzmy 

ze sobą pobłogosławioną kredę, aby 
oznaczyć drzwi naszych domów na znak 

przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. Woń 

kadzidła niech napełni nasze mieszkania na 

znak, że wszystko w naszym życiu 

pragniemy czynić na większą chwałę Bożą.  
 

❖ Spowiedź św. pół godziny przed Mszą św. 

od poniedziałku do soboty. 

 

❖ Kancelaria parafialna czynna od 
poniedziałku do piątku 9.30 – 10.00. 

 

❖ Przypominamy, że w styczniu, ze względu 

na wizytę duszpasterską, nie ma mszy św. 

wieczornych od poniedziałku do piątku. 
Wyjątkiem jest I piątek miesiąca. Msze św. o 

10.00 i 19.00. 

 

❖ W Gościu Niedzielnym m. in.: 

Jak smakuje sakrament? – Gdy ksiądz podniósł 
rękę do przebaczenia, zaczęłam płakać. Przez 

tyle lat czekałam na takie gesty! – opowiada 

Milena. Co tracą osoby żyjące w związkach 

niesakramentalnych?  

 

❖ 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.   

 

❖ 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. 
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