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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 

MSZA ŚW. W NIEDZIELĘ O GODZ. 1200  JEST ODPRAWIANA W  HOLY INNOCENTS CHURCH, 192 SELHURST ROAD, SE25 6XX 

OKRES ZWYKŁY,  19.01.2020 – 26.01.2020 nr 3/2020 
 

II NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.01.2020.  

08.30 1. +Paraskiewię i Stanisława Prucnal, Genowefę, Jana i Wandę Lemieszka 

 2. W int. Alicji (1 ur.) o Boże bł. i opiekę NMP 

10.00 +Ryszarda Skowronka (ur.) – od syna z rodz. 

12.00 1. O zdrowie i Boże bł. 57 ur. męża i 4 ur. wnuczki Hani  

 2. O Boże bł., zdrowie i opiekę NMP dla syna Antosia 

18.00  W int. Agnieszki (3 ur.) o Boże bł. i łaski 

 

PONIEDZIAŁEK, 20.01.2020.  Wspomnienie św. Sebastiana, męczennika 

10.00 Za Parafian 

19.00 +Cecylię i Edwarda Mentków 

WTOREK, 21.01.2020. Wspomnienie św. Agnieszki  

10.00 +Weronikę i Stanisława, Felicję i Leona 

16.00 W int. Parafian – zakończenie Starego Roku 

ŚRODA, 22.01.2020.  

10.00 +Henrykę Starkowską i zm. z Klubu Seniora 

19.00 W int. rodziców i dzieci komunijnychw 

CZWARTEK, 23.01.2020.  

10.00 ……………………….. 

 

PIĄTEK, 24.01.2020. Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa 

10.00  ………………………… 

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

SOBOTA, 25.01.2020. ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 

18.30 +Bolesława Barakomskiego 

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA, 26.01.2020.  

08.30 W int. Samulela z ok. rocznicy chrztu św. o Boże bł. 

10.00 1. W int. Adama i Błażeja (urodzinowe) o Boże bł. i łaski 

 2. W int. Przemysława (ur.) o Boże bł. i łaski – od żony i dzieci 

12.00 W int. Mateusza (ur.) o Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę NMP 

 2.W int. Iwony (45 ur.) o Boże bł. i łaski 

18.00  +Ernesta Zalewskiego (10 r. śm.) – od córki 
 

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 

 

❖ W Kościele trwa Tydzień Powszechnej 

Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus 

domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje 

przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, 

tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość 

stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w 

świecie. 

 

❖ Dziś po Mszy św. wieczornej spotkanie dla 

wyjeżdżających na pielgrzymkę z ks. 

Leszkiem. 

 

❖ We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, 

a w środę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. 

Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za 

naszych kochanych dziadków, tych żyjących i 

tych, którzy już odeszli do domu Ojca. Niech 

naszym podziękowaniem będzie modlitwa, 

ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć. 

 

❖  W środę 22 stycznia o 19.00 Msza św. i 

spotkanie dla rodziców i dzieci 

komunijnych. 

 

❖ W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, 

przypadające w sobotę, 25 stycznia, prośmy o 

łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. 

Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. 

Jak Święty Paweł powinniśmy stać się 

narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego 

wspaniały wzór, powinniśmy kroczyć wiernie 

po drogach wiary. 

 

❖ W przyszłą niedzielę, 26 stycznia, będziemy 

obchodzili Światowy Dzień Trędowatych. 

Prośmy tego dnia o właściwą opiekę dla 

wszystkich chorujących w świecie na tę 

nieuleczalną chorobę 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

❖ 21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, 

która jako 12-letnia dziewczynka poniosła 

śmierć na stadionie Domicjana około 305 

roku. 

❖ 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), 

biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, 

patron dziennikarzy i prasy katolickiej. 

 

❖ 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 ma Mszy św. o 19.00 a w soboty 

nie ma 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. 

 

 

 

 

 


