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Ewangelia VII Niedzieli 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, 
którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w 
policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, 
kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby 
ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy 
was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość 

tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? 
I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam 
wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, 
czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami 
Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie 
sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. 
Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą 
wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie"              (Łk 6, 27-38)  
 

Intencje Mszy Świętych 

 
 

   

24/02 VII NIEDZIELA 

18.00 
sobota 
08.00 
10.00 

 
12.00 
18.00 

W intencji Natalii i Nancy z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża 
(intencja rodziców) 
Śp. Kewan 
W intencji małżonków Bożeny i Ireneusza z okazji 29 rocznicy ślubu z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Śp. Jakub i Anna o łaskę życia wiecznego (intencja rodziny) 
W intencji Katarzyny Przybyło z okazji 18. urodzin o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

25/02 PONIEDZIAŁEK 
09.30 
19.00 

Śp. Leon Ostrowski w 6. rocznicę śmierci 
Śp. Mieczysław Biskupiak 

26/02 WTOREK 
09.30 
19.00 

Z okazji urodzin o Boże błog., zdrowie, potrzebne laski dla Marka int. Żony 
 

27/02 
ŚRODA 

 
10.15 
19.00 

Śp. Helena i Leon Goliński 
Śp. Adam Kołodziejski 

28/02 CZWARTEK 
09.30 
19.00 

śp. Halina Szulc-Lewandowska w 8 rocz. Śm., Bronisław Szulc i Włodzimierz Lewandowski 
O dary Ducha Świętego dla Nicoli 

01/03 PIĄTEK 
I piątek miesiąca  

10.15 
19.00 
19.00 

 
20.30 

Śp. Zofia, Franciszek, Bogdan Paraccy 
W intencji Łukasz z okazji 19. urodzin o Bożą błogo., mądrość Boża i dary Ducha Św. 
Dziękczynno-błagalna z okazji 60 rocznicy urodzin z prośba o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
opiekę Matki Najświętszej 
English Mass 

02/03 SOBOTA  
I sobota miesiąca 

09.30 
18:00 

 
Śp. Wanda Starczewska w 12. rocznicę śmierci 

03/03 VIII NIEDZIELA 

08.00 
10.00 
12.00 
18.00 

Śp. Kazimierz Żyła 
śp Leon Michałowski 10 rocznica 
Śp.  Wanda Miara w 5. rocznicę śmierci (int. Syna) 
W intencji pewnego małżeństwa o zgodę i uzdrowienie relacji 



SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy 

 w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy 
Św. o 12.00. Przygotowanie dla rodziców i 
chrzestnych odbywa się w piątek o 18.00. 
Prosimy o wcześniejszy kontakt z księżmi. 

 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU   
 (ADORATION OF THE HOLY SACRAMENT) 

 od poniedziałki do piątku: 18:00-19:00 
 czwartek: 19.45 – 20.30 Różaniec i 

Koronka w języku ang. Thursday: after 
evening Mass 7.30 – 8.30 pm Rosary and 
Divine Mercy in English  
 sobota: 17.00 – 18.00  Saturday: 5 – 6 pm 

 
DZIEŃ SENIORA (DAY CENTRE) 

Środa od 10.15 (Msza Święta) do 15.00 
 

 POLSKIE HARCERSTWO 
Piątki 18.30 – 20.30 Stowarzyszenie 

Polskie 
Antoni 07718 232610 

PRZEDSZKOLE „ZAJĄCZKI” 
(„Bunnies” Pre-School) dla dzieci w 

wieku od 3 do 5 lat czynne od 
poniedziałku do piątku od 9.45 do 12.45 

tel. 01753 572 330;  
mob. 07903 467 732 

 
GRUPA „PSZCZÓŁKI” 

dla dzieci w wieku do 3 lat pod opieką 
Rodziców spotkania we wtorki  

od 13.15 do 15.15 
 

TAŃCE 
Mały Gaiczek (4-6 lat): środa: 17.00 – 

17.45 
Gaiczek (6-12 lat): środa: 18.00 – 19.00 

Leśna Polana: środa 20.00-21.30 
W Polskim Klubie Stoke Poges: 

Młodszy Las (od 11 lat), środa 19.00-20.00 
Młody Las (od 14 lat), środa, 20.00-22.00 

 
 

CHÓRY 

Męski i żeński: czwartek od 19,00 do 
21.00 

Chór rodzinny: Pociąg do nieba piątek 
o 18.30 w kawiarence 

 
GRUPA (AA) ANONIMOWYCH 

ALKOHOLIKÓW 
Nowy Świat – poniedziałek i piątek o 

20.00 
Kontakt: Tomek 07502 206041 

Krzysztof 07872944120 
Grzegorz 07725042142 

Marek 07789323681 
MS Nowy Rejs – niedziela 14,00 
Kontakt: Michał 07825298842 

Izabela 07852 331619 
 

GRUPA RODZINNA AL-ANON 
„WIKTORIA” 

spotkania w każdy wtorek o 19.00. 
Kontakty: pani Agnieszka: 07894 

536677, 
pani Ewa: 07791 327119 

SPRAWY AKTUALNE

 KAWIARENKA  
Zapraszamy do kawiarenki, do spędzenia ze sobą czasu w miłej 
atmosferze. Dochód ze sprzedaży ciast i kawy zostanie 
ofiarowany na cele parafii. 
 

 KATECHEZY NEOKATECHUMENALNE 
Zapraszamy na katechezy, które prowadzą dla nas członkowie 
Drogi Neokatechumenalnej. Katechezy odbywają się we wtorki 
oraz piątki, przez okres około dwóch miesięcy, po Mszy Św. 
wieczornej, czyli około godz. 20:00. Spotkania te są otwarte dla 
wszystkich osób. 
 

 PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek. Zachęcamy do 
odnowienia swojej przyjaźni z Jezusem. Pierwszy piątek uczcimy 
Przenajświętsze Serce Pana Jezusa Mszą Św. o godz. 19:00. 
(Spowiedź Św. już od godziny 18:00).  
 

 PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 
Zapraszamy wszystkich członków Żywego Różańca oraz czcicieli 
Niepokalanego Serca Maryi na nabożeństwo wynagradzające w 
pierwszą sobotę miesiąca, tj. 2 marca. Porządek nabożeństwa: 
17:15 – medytacja nad jedną z tajemnic różańca, 17:30 – modlitwa 
różańcowa. 
 

 SPOTKANIA DLA MAŁŻEŃSTW 
Serdecznie zapraszamy pary małżeńskie zainteresowane 
duchowym rozwojem na spotkanie organizacyjne w celu 
zawiązania wspólnoty DOMOWEGO KOŚCIOŁA. Spotkanie 
odbędzie się sobotę, 2 marca, o godz. 18:00 – Eucharystia, zaś po 
niej spotkanie tematyczne. 
 

 SPISANIE DOKUMENTACJI PRZEDMAŁŻEŃSKIEJ 
Narzeczonych, którzy odbyli kurs przedmałżeński i zgromadzili 
potrzebne dokumenty zapraszamy na spotkanie z 
duszpasterzem w celu przygotowania dokumentacji do ślubu i 
wysłania ich do Polski. W tym celu prosimy, aby rezerwować 
termin przez link dostępny na naszej stronie internetowej. 
 

 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
Zapraszamy na adoracje, na spotkanie z Jezusem czekającym na 
nas w Najświętszym Sakramencie. Codziennie, od poniedziałku 
do piątku od godz. 18.00-19.00. 
 
 

 INTENCJE MSZALNE NA ROK 2019 
Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im 
najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej 
osoby w strumieniu łaski. Pomyślmy o rocznicach i jubileuszach, 
o naszych bliskich których warto otoczyć modlitwą.  Msze Św. 
możemy zamówić w każdej godziwej intencji, po Msza Św. w 
zakrystii. 
 

 DNI MŁODYCH W LAXTON HALL 
Zapraszamy młodzież do wspólnego wyjazdu na DNI MŁODYCH 
w Laxton Hall w dniach 14-16 czerwca. W programie przewidziane 
są koncerty, spotkania z ciekawy gośćmi, warsztaty. Pragniemy 
zawiązać grupę, która wraz z ks. Mirosławem, weźmie udział w 
tych wydarzeniach. Organizatorem jest Polska Misja Katolicka w 
Anglii i Walii pod patronatem Gościa Niedzielnego. Więcej 
informacji na żółtych plakatach i ulotkach. Zapisy w zakrystii. 
 

 PIELGRZYMKA ŚLADAMI JANA PAWŁA II 
W imieniu ks. Bartosza Rajewskiego, proboszcza Parafii św. 
Wojciecha w Londynie, przekazujemy zaproszenie na 
„Pielgrzymkę po Krajach Nadbałtyckich szlakiem Jana Pawła II” 
w dniach 3-7 czerwca 2019 r. Szczegółowej informacje na tablicy 
ogłoszeń. Zapisy w zakrystii. 
 

 KANCELARIA PARAFIALNA 
Kancelaria parafialna czynna w budynku probostwa (wejście od 
strony drogi) w każdą środę po Mszy Świętej porannej: 11:00-
12:00 oraz po Mszy Świętej wieczornej: 19:45-20:30. Prosimy, aby 
czas urzędowania kancelarii wykorzystać na sprawy 
administracyjne (świadectwa chrztu, zaświadczenia, formy do 
szkół katolickich itp.) Intencje Mszy Świętych można zamawiać w 
zakrystii po każdej Eucharystii 
 

 ZBIÓRKI 
Dziękujemy wszystkim za ofiary złożone na tacę w ubiegłym 
tygodniu: £1022 a w formie Gift Aid  £395.50. 
 

 II TACA 
Dziś pragniemy zebrać dodatkowo drugą tacę, która będzie 
przeznaczona na posadzenie róż przed ścianą frontową naszego 
kościoła.



 


