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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, 29.12.2019 – 05.01.2020 nr 53/2019 
 

NIEDZIELA ŚWIETEJ RODZINY, 29.12.2019.  

08.30 1. +Kazimierza (ur.) 

 2. W int. Norberta (24 ur.) i Natalii (21 ur.) o zdrowie, Boże bł. i opiekę NMP 

10.00 W int. Zosi O Boże bł. i opiekę NMP 

12.00 1. W int. Małżeństw 

 2. Dziękczynna w int. Kacpra (19 ur.) i Adama (8 ur.) o Boże bł. i opiekę NMP 

18.00  O zdrowie, Boże bł. dla Rodziców – od córki z rodz. 

 

PONIEDZIAŁEK, 30.12.2019.   

10.00 +Annę 

19.00 +Cecylię i Edwarda Mentków 

WTOREK, 31.12.2019.  

10.00 W int. męża o uwolnienie i wiarę 

16.00 W int. Parafian – zakończenie Starego Roku 

ŚRODA, 01.01.2020. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI  

11.00 +Józefę i Stanisława Mikołajczyków – od wnuczki Joanny z rodz. 

18.00 +Franciszkę i Tadeusza Cząstków 

CZWARTEK, 02.01.2020. Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i 

doktorów Kościoła  

10.00 W int. powołanych 

PIĄTEK, 03.01.2020. I Piątek miesiąca 

10.00  +Annę 

19.00 O Boże bł. i opiekę NMP dla Barbary – od męża 

SOBOTA, 04.01.2020.  

18.30 +babcię Irenę (30 dni po śmierci) 

 

NIEDZIELA, 05.01.2020. UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO  

08.30 1. W int. dusz czyśćcowych 

 2. O Boże bł. dla Bogusławy i Stephena w Nowym Roku Pańskim 2020. 

10.00 W int. Grzegorza (8 ur.) i Daniela (6 ur.) 

12.00 1. +Alinę Chmielowską (2 r. śm.) 

 2. W int. Daniela Kosakowskiego (ur.) o Boże bł., zdrowie i opoekę NMP – od Babci, i chrzestnego z rodz. 

18.00  O zdrowie i łaskę wiary w trudnościach dla Władysławy 
 

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 

 

❖ Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest 

świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: 

Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą 

Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie 

do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla 

naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem 

każdego chrześcijanina jest przede wszystkim 

troska o własne zbawienie. Dla wszystkich 

powołanych do życia małżeńskiego i 

rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre 

i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez 

rodzinę. 

 

❖ Wielkie Bóg zapłać wszystkim, którzy 

przygotowali kościół do Uroczystości 

Narodzenia Pańskiego. Państwu 

Trzebiatowskim za przygotowanie szopki 

Bożonarodzeniowej i pani Olimpii Ulman za 

przygotowanie dekoracji kwiatowych. 

 

❖ We wtorek, 31 grudnia, podczas specjalnego 

nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w 

naszym kościele, które będziemy celebrowali o 

godz. 16.00, podziękujemy Bogu – dobremu 

Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro. 

Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy 

również prosić o błogosławieństwo nad nami, 

naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną. Za 

publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, 

wysławiamy” podczas tego nabożeństwa 

będzie można uzyskać odpust zupełny. 

 

❖ W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją – 

Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok 

Pański 2020. Tego dnia w szczególny sposób 

będziemy modlili się o pokój na świecie. 

Porządek Mszy Świętych w naszym kościele: 

11.00 i 18.00. 

 

❖ W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy 

czwartek miesiąca – dzień, w którym 

adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy 

się o liczne i święte powołania kapłańskie 

i zakonne; pierwszy piątek miesiąca – czyli 

szczególna okazja do pojednania się z Panem 

Bogiem i braćmi, oraz pierwsza sobota 

miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu 

Sercu Maryi Panny. Okazja do spowiedzi 

świętej pierwszopiątkowej od 18.30. 

 

❖ W naszej parafii trwają odwiedziny 

duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że 

chrześcijanin przyjmujący kapłana daje 

świadectwo swojej przynależności do 

Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe 

w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu 

modlitwy i serdecznej rozmowy z 

duszpasterzem. Ze względu na kolędę, w 

tygodniu nie będzie Mszy św. o 19.00 a w 

soboty nie będzie porannej Mszy św.  

 

❖ Kartki zaproszenia na kolędę przy wyjściu z 

kościoła. 

 

❖ Kancelaria parafialna czynna w styczniu w 

poniedziałki, środy i piątki od 9.30 do 10.00. 

 

❖ 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 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. 

 

 


