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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, 20.10.2019 – 27.10.2019 nr 43/2019 
 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 20.10.2019.  

08.30 1. W int. Jadwigi (im.) 

 2. Żeby moje dzieci chciały chodzić do kościoła – od Ojca 

10.00 Za Parafian 

12.00 1. W int. Akantariego (3 ur.) o Boże bł. dla całej rodziny 

 2. +tragicznie zmarłą Ritę Bladyko – od przyjaciół 

18.00  Dziękczynna za łaskę uzdrowienia Tymoteusza z choroby nowotworowej z prośbą o Boże bł. dla rodziny   

 

PONIEDZIAŁEK, 21.10.2019.  

10.00 O Boże bł. i dar macierzyństwa i ojcostwa dla Agaty i Maćka 

19.00 +Wandę Kubik (27 r. śm.) 

WTOREK, 22.10.2019. Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża 

10.00 +Krystynę i Ryszarda Synakiewiczów, zm. z rodz., Elżbietę Bartkowiak i zm. z rodz. 

19.00 +Stefana Chrzanowskiego (12 r. śm.) 

ŚRODA, 23.10.2019.  

10.00 O zdrowie i Boże bł. i wiarę dla Agnieszki, jej męża i całej rodziny 

19.00 +syna Bogusława (ur.) 

CZWARTEK, 24.10.2019.  

10.00 W int. syna Michała i synowej Melissy (10 r. ślubu) oraz dzieci o miłość i Boże bł. 

19.00 +Tatę Mariana i brata Zbigniewa – od Doroty z rodz. 

PIĄTEK, 25.10.2019.  

10.00   +Krzysztofa Pacholca 

19.00 +Jadwigę (7 r. śm.) 

SOBOTA, 26.10.2019.  

08.45 ………………………….. 

18.30 Przez wstawiennictwo św. Archaniołów w int. Wspólnoty Miłosierdzia 

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 27.10.2019.  

08.30 1. W int. Jadwigi (ur.) 

 2. W int. Anety i Romana (25 r. ślubu) 

10.00 W int. Zuzanny (8 ur.) o Boże bł. i łaski 

12.00 1. +Marię i Franciszka Rojków 

 2. W int. Krystyny i Zdzisława Nowakowskich (57 r. ślubu) 

18.00  W int. Beaty i Dawida o zdrowie, Boże bł. i poukładanie spraw osobistych i pomyślność w sprawach zawodowych  
 

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: (Wj 17, 8-13); (Ps 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8); (2 Tm 3, 14–4, 2); Aklamacja (Hbr 4, 12); (Łk 18, 1-8);  

 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

❖ „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, 

gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w 

dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele 

odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak 

do pytania o naszą duchową kondycję. 

Podejmujmy nieustannie trud gotowości na 

spotkanie z Panem. 

 

❖ Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień 

Misyjny. Wpisuje się on w trwający w 

Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. 

Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez 

papieża Franciszka dla uczczenia 100. 

rocznicy ukazania się misyjnej encykliki 

„Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla 

całego Kościoła ma to być czas 

zdecydowanego ożywienia naszego zapału do 

tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To 

miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. 

Niech więc intencje misyjne będą obecne w 

naszej modlitwie wspólnej i osobistej. Za 

tydzień II taca przeznaczona na Papieskie 

Dzieło Misyjne. 

 

❖ Nabożeństwa różańcowe odbywają się w dni 

powszednie o godz. 19.30, w soboty o 18.00 

oraz w niedziele o godz. 17.30. 

 

❖ Przypominamy wiernym o możliwości 

uzyskania łaski odpustu zupełnego po 

spełnieniu zwyczajnych warunków, a 

jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki 

różańca św., w sposób ciągły, z rozważaniem 

tajemnic różańcowych. 

 

❖ W sobotę 26 października Wieczór Chwały 

oraz Bal Wszystkich Świętych dla dzieci. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

• 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, 

jeden z największych papieży naszych czasów 

 

❖ Kancelaria parafialna czynna w 

poniedziałki, środy i piątki od 9.30 do 10.00 

oraz wtorki i czwartki 18.30 do 19.00. 

 

❖ Przy wyjściu z kościoła karty na wypominki.  

Różaniec z wypominkami a po nim Msza św. 

w naszym kościele od 2 do 8 listopada. 

Wypominki można składać do szklanego 

pojemnika przy ołtarzu.  

 

❖ Odszedł z naszej wspólnoty +Franciszek 

Dźwigaj. Wieczny odpoczynek racz mu dać 

Panie… 

 

❖ Ks. Leszek zaprasza na pielgrzymkę do 

Hiszpanii i Portugalii – Fatima i Santiago de 

Compostella w dniach 26 kwietnia do 02 maja 

2020 r. – koszt 770€ plus przelot. Szczegóły na 

folderze dostępnym przy wyjściu z kościoła. 

 

❖ 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.  

 

❖ 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 czwartki po wieczornej Mszy św. Adoracja 

Najświętszego Sakramentu oraz koronka do Matki 

Bożej Miłosierdzia 

 

❖ W czwartki po Adoracji próby scholi parafialnej. 

 

❖ 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. 

 

 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#czytania

