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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,  26.01.2020 – 02.02.2020 nr 4/2020 
 

III NIEDZIELA ZWYKŁA, 26.01.2020.  

08.30 W int. Samuela 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 

 

PONIEDZIAŁEK, 27.01.2020.   

10.00 +Arkadiusza Czerwińskiego – od żony z dziećmi 

19.00 +Cecylię i Edwarda Mentków 

WTOREK, 28.01.2020. Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu 

10.00 W int. Anety o cud przemiany serca 

16.00 W int. Parafian – zakończenie Starego Roku 

ŚRODA, 29.01.2020.  

10.00 ………………………….. 

19.00 W int. rodziców i dzieci komunijnychw 

CZWARTEK, 30.01.2020.  

NIE MA MSZY ŚW. 

 

PIĄTEK, 31.01.2020. Wspomnienie św. Jana Bosco 

10.00  +Krystynę Snitko (25 r. śm.) 

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

SOBOTA, 01.02.2020.  

08.45 +Ks. Józefa Andrasza i ks. Johna 

18.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z oddaniem się w opiekę NMP 

 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO, 02.02.2020. NIEDZIELA ADORACYJNA 

08.30 1. W int. Marii i Kevina Macadam (39 r. ślubu) o Boże bł. i miłość w rodzinie 

 2. +Bożenę Kosakowską (ur.) – od Mamy, syna i brata 

10.00 +Dziadków Aleksandrę i Jóżefa Kieców – od wnuczki Anety 

12.00 1. +Marię Cichowicz 

 2. +Zofię i Jóżefa Szumigaj 

18.00  W int. Marysi (4 ur.) o Boże bł. i łaski 
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 stycznia, 

tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako 
Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 

1954 roku. 

 

❖ W tym tygodniu przypada pierwsza sobota 

miesiąca. To szczególny dzień, kiedy czcimy 

Matkę Najświętszą i powierzamy Jej 

Niepokalanemu Sercu całą naszą codzienność.  

 

❖ W przyszłą niedzielę, 2 lutego, będziemy 

obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w 
naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki 

Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, 

jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w 

czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa 

poddali się Maryja i Józef. Tego dnia na 

uroczystą liturgię przynieśmy świece zwane 

gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby 

przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i 

cierpienia, przypominały nam o Jezusie – 
Światłości Narodów, który nieustannie oświeca 

drogi naszego życia. 

 

❖ Z inicjatywy Świętego Jana Pawła II święto 

Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym 

Dniem Życia Konsekrowanego.  

 

❖ Decyzją Księdza Rektora prałata Stefana 

Wylężka ks. Leszek Seweryn z dniem 1 lutego 

2020 został mianowany proboszczem parafii w 
Sheffield. Księdzu Leszkowi dziękujemy za 

gorliwą służbę w naszej parafii i życzymy wielu 

sukcesów w pracy duszpasterskiej. 

 

❖ W związku ze zmianami w naszej parafii bardzo 

proszę o kontakt osoby które zamówiły 

następujące intencje: 

• 12 lutego o 19.00 +Teresę Tuszkiewicz 

• 13 lutego o 19.00 w int. Grażyny Bieleckiej 

• 16 lutego o 12.00 w int  Łukasza (ur.) 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), doktor 

Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i 

teologów w dziejach kultury europejskiej; 

• 31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel 

zgromadzenia salezjanów i Zgromadzenia Córek 

Maryi Wspomożycielki Wiernych, wielki 

pedagog i apostoł młodzieży. 

❖ W naszej parafii trwają odwiedziny 

duszpasterskie. Ze względu na kolędę, w 

tygodniu nie ma Mszy św. o 19.00.  

 

❖ Kancelaria parafialna czynna w styczniu w 

poniedziałki, środy i piątki od 9.30 do 10.00. 

 

❖ Na mocy kan. 518 Kodeksu Prawa 

Kanonicznego, a także porozumienia pomiędzy 

Episkopatami Polski oraz Anglii i Walii, polskie 

Parafie w Wielkiej Brytanii są Parafiami 

PERSONALNYMI. Oznacza to, że każdy 

mieszkający na terenie Anglii dłużej niż 6 

miesięcy automatycznie staje się parafianinem 

tej angielskiej Parafii rzymskokatolickiej, na 

terenie której zamieszkuje. Może jednak, 
poprzez wypełnienie specjalnego formularza, 

wyrazić wolę przynależności do Parafii polskiej. 

Dopiero wtedy i tylko wtedy podlega jurysdykcji 

Polskiej Misji Katolickiej. Osobom, które nie 

wyraziły woli przynależności do polskiej Parafii 

duszpasterz polonijny NIE MA PRAWA 

wystawiać żadnych dokumentów oraz udzielać 

Sakramentów zarezerwowanych Biskupowi lub 

Proboszczowi miejsca (chrzest, bierzmowanie i 
małżeństwo). 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. 

 

 

 

 

 


