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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 ADWENTU, 08.12.2019 – 15.12.2019 nr 50/2019 
 

II NIEDZIELA ADWENTU, 08.12.2019.  

08.30 +Dziadka Juliana  

10.00 +Henryka, Martę, Stanisława Zarzyckich, Halinę, Tadeusza Próchnickich, Stanisława Krawczyka, 

Mariana Stangiel 

12.00 1. +Dariusza Dziubka – od rodziny 

 2. W int. Sylwii i Marcina (14 r. ślubu) o Boże bł., łaski i powrót do Polski 

18.00  +Mamę Grażynę Pasek (3 r. śm.) – od córki z rodz. 

 

PONIEDZIAŁEK, 09.12.2019.  UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 

10.00 W int. Michała o powrót do Jezusa, o wiarę – od Mamy  

19.00 +Sheenę Willcock (2 r. śm.) – od Joanny 

WTOREK, 10.12.2019.  

10.00 +Mamę Kazimierę Anisiewicz (ur.) 

19.00 +Elżbietę Zakreta 

ŚRODA, 11.12.2019.  

10.00 W int. syna Adama o uzdrowienie, wiarę i wyzwolenie z nałogu – od Taty 

19.00 W int. Agaty i Macieja o łaski 

CZWARTEK, 12.12.2019.  

10.00 O powrót do zdrowia i uzdrowienie duchowe 

19.00 W int. ks. Jerzego o łaski, opiekę NMP i wytrwanie w powołaniu 

PIĄTEK, 13.12.2019. Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy 

10.00  O miłość w małżeństwie – od Oli 

19.00 O nawrócenie, opiekę i asystencję Ducha Świętego, ochronę św. Michała Archanioła i NMP dla męża 

SOBOTA, 14.12.2019. Wspomnienie św. Jana od Krzyża 

08.45 +Karola Haśkiewicza (30 dzień po śmierci), +Karolinę Haśkiewicz 

18.30 +Babcię Stefanię i dziadka Dominika – od Sebastiana 

 

III NIEDZIELA ADWENTU, 15.12.2019.  

08.30 1. +Agnieszkę Długopolską (2 r. śm.) 

 2. +Janusza Smykla (25 r. śm.), rodziców Smykla, Dudzik, Zając – od od żony i dzieci 

10.00 W int. Olivera Morchon (1 ur.) o Boże bł. i łaski 

12.00 1. O Boże bł., zdrowie i opiekę NMP dla Mamy Grażyny – od dzieci 

 2. +Stefana Dytłow (11 r. śm.) – od żony i dzieci 

18.00  O zdrowie dla Andrzeja Reduty 
 

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 

 

❖ Z Maryją podążamy adwentową drogą, 

przygotowując się na przyjęcie niezwykłego 

daru – narodzenia Bożego Syna, naszego 

Odkupiciela, który na nowo otwiera nam 

bramy nieba. Nie zmarnujmy tego daru i w 

trosce o zbawienie własnej duszy wsłuchajmy 

się w to, co podpowiada nam służebnica 

Pańska. 

 

❖ Dzisiejsza niedziela jest jednocześnie 

szczególnym – już dwudziestym z kolei – 

Dniem modlitwy i pomocy materialnej 

Kościołowi na Wschodzie. Za tydzień II taca 

przeznaczona na pomoc Kościołowi na 

Wschodzie. 

 

❖ Dziś w godz. 9.00 – 14.00 Niedzielna 

kawiarenka zaprasza na Kiermasz świąteczny 

w naszej Sali parafialnej. 

 

❖ Także dziś niedziela wymiany tajemnic różańca 

św. 

 

❖ Wielkie Bóg zapłać za włączenie nas, 

kapłanów, w Dzieło Duchowej Adopcji 

Kapłanów. 

 

❖ Jutro obchodzimy uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wyraża 

ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana 

na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi 

została poczęta i urodziła się bez zmazy 

grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze 

towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w 

różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w 

tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o 

Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 

Panny”. 

 

❖ 14 grudnia Wspólnota Miłosierdzia zaprasza na 

Wieczór chwały, który rozpocznie się Mszą 

św. o godz. 18.30. 

 

❖ 14 grudnia od 16.00 przeżywać będziemy nasz 

adwentowy dzień spowiedzi św. 

 

❖ W najbliższych dniach wspominamy bolesne 

doświadczenia z naszej najnowszej historii 

(13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan 

wojenny, a 16 grudnia tego roku dokonano 

pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku). 

Święty Jan Paweł II ciągle przypominał: „[…] 

ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski 

za niepodległość, za prawo do istnienia jako 

państwo. Przechowujmy w sercach tę 

świadomość i niech ona stanie się zachętą do 

głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką 

była, jaką jest i jaką powinna być”. 

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

❖ 13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, 

która oddała życie w obronie wiary ok. 304 

roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka 

ociemniałych. 

❖ 14 XII – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyjący 

w latach 1542-1591, jeden z największych 

mistyków i teologów duchowości, doktor 

Kościoła. 

 

❖ Przy ołtarzu opłatki na stół wigilijny. 

 

❖ Kancelaria parafialna czynna w 

poniedziałki, środy i piątki od 9.30 do 10.00 

oraz wtorki i czwartki 18.30 do 19.00. 

 

❖ 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. 

 

 


