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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 WIELKANOCNY, 05.05.2019 – 12.05.2019 nr 19/2019 

 

III NIEDZIELA WIELKANOCY, ADORACYJNA 05.05.2019.  

08.30  +Karola Wędzichę – od rodziny 

10.00 1. W int. Kasi o światło Ducha Świętego i dar mądrości oraz dla Hani o otwarcie się na przyjście Pana Jezusa w 

Komunii św. 

 2. W int. Marty i Sławomira (10 r. ślubu) o Boże bł. i uświęcenie miłości 

12.00 1. W int. Anety (ur.) 

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

18.00  W int. Natalii (18 ur.) o Boże bł. i dary Ducha Świętego 

 

PONIEDZIAŁEK, 06.05.2019. Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba 

10.00 +Stanisława Lipskiego (9 r. śm.) – od wnuczki Kamili z rodz. 

19.00 +Mariana Forystka – od Teresy 

WTOREK, 07.05.2019.  

10.00 O pokój na świecie 

19.00 O uwolnienie i opiekę przez wstawiennictwo Maryi 

ŚRODA, 08.05.2019. Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski 

10.00 +Stanisławę i Stanisława Bieńkowskich 

19.00 O Boże bł. i wszelkie łaski za wstawiennictwem św. Józefa dla Adriana (ur.) 

CZWARTEK, 09.05.2019.  

10.00 O pomyślną operację i uzdrowienie dla matki chrzestnej – od córki chrzestnej 

19.00 O dobrą spowiedź dla Adasia 

PIĄTEK, 10.05.2019.  

10.00  ……………………….. 

19.00 W int. taty Adama (50 ur.) o zdrowie, dary Ducha Świętego, wytrwałość i opiekę NMP 

SOBOTA, 11.05.2018.  

08.45 +siostrę Eugenię Szychtę ZMBM – od Joanny z rodz. 

12.00 Uroczystość I Komunii św. 

18.30 +Stanislawa Mieczyslawa Gonka 

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCY, 12.05.2019.  

08.30  1. O Boże bł. dla Emilii 

 2. +Teresę Nawrocką (32 r. śm.) – od syna 

10.00 W int. Jolanty (ur.) 

12.00 1. W int. dzieci, które w 2018 roku przystąpiły do I Komunii św. 

 2. +Mamę Teresę Stawowską (20 r. śm.) – od córki 

18.00  W int. Jerzego o zdrowie i 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. 

http://www.parafia-/


 
Czytania: (Dz 5,27b-32.40b-41); (Ps 30,2 i 4.5-6ab.11 i 12a i 13b); (Ap 5,11-14); Aklamacja; (J 21,1-19); 

 

 

 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

❖ Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa 
staje się naszym udziałem dzięki 

świadectwom przekazanym nam na kartach 

Nowego Testamentu. Rozpoczynający się 

dzisiaj Tydzień Biblijny jest dla nas zachętą 

do częstszego sięgania po Pismo Święte, 

które jest niewyczerpanym źródłem 

mądrości i przewodnikiem na drogach 

wiary.     

 

❖ Przez cały miesiąc gromadzimy się na 
nabożeństwach majowych. Zapraszamy do 

tej szczególnej maryjnej modlitwy 

codziennie po Mszy św. wieczornej.   

 
❖ W przyszłą, czwartą niedzielę Wielkanocy, 

zwaną niedzielą Dobrego Pasterza, 

pragniemy modlić się w intencji o nowe 

powołania kapłańskie i do życia 

konsekrowanego. II taca w ramach umowy 
między PCM a diecezją przeznaczona na 

Seminarium Duchowne w Częstochowie. 

 

❖ W tym roku do pełnego udziału w 

Najświętszej Eucharystii przystąpi 42 dzieci. 
Uroczystość I Komunii św. odbędzie się w 

sobotę 11 maja o 12.00 w kościele Świętych 

Młodzianków. Dzieci odbędą swoją 

pierwszą spowiedź św. w piątek o godz. 

17.00. Serdecznie zapraszamy do 
skorzystania z sakramentu pokuty przed tym 

wyjątkowym wydarzeniem także rodziców i 

rodziców chrzestnych.  

 

❖ W niedzielę 12 maja o 12.00 w kościele 
Świętych Młodzianków dzieci, które 

przystąpiły do I Komunii św. w roku 2019 

przeżywać będą swoją rocznicę. Dzieci 

zapraszamy do udziału w Eucharystii w 

albach komunijnych. 

 

❖ W sobotę i niedzielę 25-26 maja 2019 roku 

Wspólnota Miłosierdzia organizuje kolejne 

Rekolekcje Odnowy Wiary. Szczegóły na 

plakatach i naszej stronie internetowej. 
 

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

18.30 – 19.00 (nieczynna w I piątki miesiąca 

wieczorem).  

 

❖ Przypominamy naszym Drogim 

Parafianom o parkowaniu tylko w miejscach 

dozwolonych!!! 

 

❖ 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.  Jeszcze raz 

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.  

 

❖ 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. 

 

❖  

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190505.html#czytania

