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MSZE ŚWIĘTE
W NIEDZIELE O GODZ. 1000;(PRZEKAZ ONLINE)1200 (PRZEKAZ ONLINE) ;1800 (PRZEKAZ ONLINE)
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9.00 (PRZEKAZ ONLINE)
SOBOTA 8.45 (PRZEKAZ ONLINE)

WIELKI POST, 22.03.2020 – 29.03.2020 nr 12/2020
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 22.03.2020.
10.00 1. Za zm. z rodziny
2. Wynagradzająca z zawierzeniem Rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi
(nowennowa 9)
12.00 1. +Jacka Lewandowskiego (1 r. śm.) – od siostry z rodz.
2. +Irenę i Zdzisława Rościszewskich
18.00 1. Za chorych na depresję
2. O posłuszeństwo Kościołowi i Biskupom w budowaniu jedności Owczarni Chrystusowej
PONIEDZIAŁEK, 23.03.2020.
09.00 1. W int. dusz czyśćcowych
2. +Franciszka Kwiatkowskiego
WTOREK, 24.03.2020.
09.00 1. +Siostrę Franciszkę (ciocię Jadzię) – od Agnieszki z rodz.
2. +Sławomira Bednarskiego – od brata Marcina
ŚRODA, 25.03.2020. UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
09.00 1. W int. Ignazio (ur.) – od żony z dziećmi
2. +Tatę Ryszarda – od Joanny
CZWARTEK, 26.03.2020.
09.00 1. W int. Benedykty (1 ur.) o Boże bł., i łaski dla niej, dla rodziców i rodzeństwa Zosi, Joachima i
Józefa
2. +Kazimierza Kamińskiego
PIĄTEK, 27.03.2020.
09.00 1. O Boże bł. i potrzebne łaski dla całej rodziny – od Oli
2. +Mamę Elżbietę Zakreta – od dzieci i wnuków
SOBOTA, 28.03.2020.
8.45 1. O szczęśliwy przebieg operacji córki Aldony i o zdrowie
2. W int. Wspólnoty Miłosierdzia i Kapłanów
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 29.03.2020.
10.00 1. O Boże bł. i opiekę NMP dla Antoniego
2. W int. ks. Jerzego o zdrowie i Boże bł. oraz wytrwanie w powołaniu
12.00 1. +Tomasza Flisiuka (10 r. śm.)
2. W int. Magdy (ur.) o Boże bł. i szczęśliwe rozwiązanie
18.00 1. Za Parafian
2. W int. dusz czyśćcowych
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.

INFORMACJE BIEŻĄCE

❖ Drodzy Parafianie. Konferencja Biskupów
Anglii i Walii od piątku 20.03.2020. wydała
zarządzenie odnośnie liturgii sprawowanej z
ludem. Do odwołania zawieszona jest Msza
św. i wszelkie nabożeństwa z udziałem
wiernych. Wszyscy zostali zwolnieni z
obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w
niedziele i święta. W naszym kościele będą
sprawowane Msze św. z przekazem na żywo
na kanale YouTube i Facebook Wspólnota
Miłosierdzia Londyn. Plan jest następujący
• Msze św. będą sprawowane:
• - w soboty o 8.45 (przekaz na żywo)
• - w niedziele o 10.00 (przekaz na żywo); o
12.00 (przekaz na żywo) oraz o 18.00
(przekaz na żywo)
• - od poniedziałku do piątku o 9.00 (przekaz
na żywo)
❖ Kościół będzie otwarty na Adorację
Najświętszego Sakramentu:
• - w soboty 9.10 - 10.30
• - w niedziele 8.30 - 10.00; 11.00 - 12.00
• - od poniedziałku do piątku 9.30 - 10.30
oraz 18.30 - 19.30.
•
❖ Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego
Postu – różni się nieco od pozostałych. W
tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą
Laetare, czyli niedzielą radości.
❖ Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to
wyjątkowa okazja do nawrócenia, do
odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To
czas powracania do korzeni wiary i
zadziwienia nad tajemnicą Bożej miłości,
której wyrazem jest też stała obecność Pana
Jezusa w Eucharystii. Dobrze wykorzystajmy
ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka
prawego
sumienia
i
autentycznie
zaangażowanego w budowanie królestwa
Bożego.
❖ We wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy
Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod
okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do
dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w
Markowej zamordowali rodzinę Ulmów:
Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z
ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten
ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić
Polaków – bohaterów, którzy w akcie

heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i
solidarności, wierni najwyższym wartościom
etycznym i nakazom chrześcijańskiego
miłosierdzia ratowali swoich żydowskich
bliźnich od zagłady.
❖ Mimo że okres Wielkiego Postu jest w liturgii
czasem uprzywilejowanym i raczej nie
obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i
wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły.
Należy do nich obchód uroczystości
Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy
przeżywali w najbliższą środę, 25 marca. W tę
uroczystość celebrujemy początek naszego
odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono
Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas
spod panowania grzechu i zła. Msze Święte
tego dnia w naszym kościele sprawujemy o
godz. 9.00.
❖ W każdy wtorek o 9.00 Msza św. wotywna o
św. Józefie.
❖ Kancelaria parafialna nieczynna do odwołania.
❖ 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.
❖ Jeśli ktoś chce wspomóc Parafię materialnie
może to uczynić wpłacając bezpośrednio na
konto Parafii: PCM Croydon 30-94-57
00617950 lub czekiem na PCM Croydon. Za
wszystkie ofiary wielkie Bóg zapłać.

