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MSZE ŚWIĘTE  
SOBOTA  845                                      NIEDZIELA 1000; 1200;1800                           PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 1000; 1900                                                 

Wszystkie Msze św. transmitowane na żywo 
WIELKI TYDZIEŃ, 05.04.2020 – 12.04.2020 nr 14/2020 

 
NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ, 05.04.2020.  
10.00 1. Za ++ znajomych, sąsiadów i przyjaciół 
 2. W intencji Elżbiety i Marcina w podziękowaniu za otrzymane łaski oraz o wstawiennictwo NMP w 

trudnym czasie. 
12.00 W int. Filipa Trzebiatowskiego o Boże bł. i łaski – od Marii Macadam 
18.00  Za chorych 
WIELKI PONIEDZIAŁEK, 06.04.2020.   
10.00 O Boże bł. dla rodziny Jamro 
19.00  O zdrowie dla mamy i córki 
WIELKI WTOREK, 07.04.2020.  
10.00 +Annę Górną – od Pawła 
19.00 W int. Łukasza o nawrócenie 
WIELKA ŚRODA, 08.04.2020.  
10.00 +Mamę Urszulę Muszyńską 
19.00 W int. Monika i Salima (10 r. ślubu) o dary Ducha Świętego, Boże bł. i potrzebne łaski 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 
WIELKI CZWARTEK, 09.04.2020.  
19.00 W int. Kapłanów – od Gosi i Adama 
WIELKI PIĄTEK, 10.04.2020.  
15.00 Droga Krzyżowa i Liturgia Męki Pańskiej 
WIGILIA PASCHALNA, 11.04.2020.  
20.30 Za Parafian 
UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 12.04.2020.  
10.00 W int. Emilki (r. Chrztu św.) 
12.00 +Zbigniewa Walaska (2 r. śmierci) – od rodziny 
18.00  W int. Norberta i Natalii o Boże bł., zdrowie i opiekę NMP  

 
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. 

 
 
 



 

   
 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 
 
v 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 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 10.00 (przekaz 
na żywo) oraz 19.00 (przekaz na żywo) 

• - w soboty o 8.45 (przekaz na żywo)  
 
v Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas 

w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan 
Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi 
dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się 
jednak, że stoimy w tłumie, który woła: 
„Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż 
z Nim!”.  

 
v Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie 

wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech 
święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i 
Wielka Sobota będą dniami szczególnego 
zagłębiania się w misterium paschalne przez 
czynny udział w bogatej liturgii tego okresu. 

 
v W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach 

celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, 
zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką 
ustanowienia przez Chrystusa sakramentów 
Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona 
Triduum Paschalne. Liturgia tej Mszy Świętej 
w naszym kościele rozpocznie się o godz. 
19.00. 

 
v W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post 

ścisły, polegający na powstrzymaniu się od 
potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości 
posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, 
ale tylko jeden z nich do syta. 
Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych 
obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez 
górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy 
obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku 
życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie 

sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w 
adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. 
Nabożeństwo Drogi krzyżowej o godz. 15.00 a 
po niej liturgia Wielkiego Piątku (około 15.30).  

 
v W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię 

Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i 
najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi 
zmartwychwstanie Chrystusa. Wigilia 
Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o 
godz. 20.30. 

 
v Nie będzie Adoracji Najświętszego Sakramentu 

w Ciemnicy, nie będzie Adoracji Najświętszego 
Sakramentu w Grobie Pańskim i samego Grobu 
Pańskiego w naszym kościele, nie będzie 
święcenia pokarmów na stół wielkanocny. 
Propozycja modlitwy przed śniadaniem 
wielkanocnym na naszej stronie internetowej. 

 
v Kancelaria parafialna nieczynna do odwołania. 

 
v 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.  

 
v 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. 

 
 


