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MSZE ŚWIĘTE  

W NIEDZIELE O GODZ. 830 ;10 001200 ;1800                                                                                                        W SOBOTĘ O GODZ. 1830 (EUCHARYSTIA NIEDZIELNA)                        

PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI 10.00; WTORKI, CZWARTKI 19.00 
Wszystkie Msze św. transmitowane na żywo OKRES ZWYKŁY W CIĄGU ROKU, 19.07.2020 – 26.07.2020 nr 29/2020 

 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.07.2020.  

08.30 +Teodozję i Pawła Szmeltzerów, Stefanię Krzewską – od Marii Macadam 

10.00 W int. Ewy i Szymona z racji urodzin i imienin o Boże bł., potrzebne łaski i opiekę NMP 

12.00 W int. Neli (1 r. ur.) o Boże bł. i potrzebne łaski 

18.00  +Janinę Wróbel, Daniela Saneckiego, Damiana, Henrykę, Ryszarda Rowińscy- od Rafała i Sandry 

 

PONIEDZIAŁEK, 20.07.2020. Bł. Czesława- prezbitera 

10.00 +Artura Pacholca (ur.) 

19.00  W int. Alicji (im.) o Boże bł. i łaski – od męża i syna 

WTOREK, 21.07.2020.  

19.00 +Michała i Annę Kiryk 

 

ŚRODA, 22.07.2020. ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY 

10.00 +Mariana Falkowskiego 

 

CZWARTEK, 23.07.2020. ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, PATRONKI EUROPY 

19.00 W int. Moniki Stefaniuk 

 

PIĄTEK, 24.07.2020. św. Kingi 

10.00 W int. Stanisława Cząstki o Boże bł. i potrzebne łaski 

 

SOBOTA, 25.07.2020. Święto św. Jakuba Apostoła 

18.30 +Mamę Zofię Szychtę (ur.) - od Joanny z rodziną 

 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 26.07.2020.  

08.30 + Bolesława (z racji imienin i urodzin) 

10.00  W intencji Wspólnoty Miłosierdzia o potrzebne łaski, Boże bł.  

12.00  W int. Franciszka Świądra (1 r. ur.) o Boże bł. i potrzebne łaski 

18.00  +Kazimierę, Józefę z rodz. Szadkowskich i o Boże bł. dla Anny 

 
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. 
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I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

 

1.  Dziś świętujemy kolejną niedzielę. Obowiązek uczczenia Dnia Pańskiego nie powinien ograniczać 

się tylko do uczestnictwa we Mszy Świętej, ale warto też pochylić się jeszcze nad Słowem Bożym, 

porozmawiać ze swoimi dziećmi o Bogu, poczytać wartościową literaturę. 

 

2.  W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, 

patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza 

ujrzała Go po zmartwychwstaniu. 

 

 3. We czwartek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373). 

Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę patronką Europy. 

 

4.  W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z 

pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po 

Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 

12,1-2).  

 

5.  Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona 

kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Warto pamiętać o nim 

podczas wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. 

 

6.  Przypominamy, że w czasie wakacji zmienia się układ Mszy św. Kościół jest otwarty pół godziny 

przed Mszą św. Msze św. są sprawowane: 

• poniedziałki, środy i piątki o 10.00; 

• wtorki i czwartki o 19.00; 

• soboty o 18.30 

• w niedziele 8.30; 10.00; 12.00 (kościół Świętych Młodzianków); 18.00 

 

7. Od 4 lipca nasze kościoły zostają otwarte na sprawowanie sakramentów św. Wszyscy 

starsi, chorzy i ci, którzy obawiają się zakażenia, wciąż mają dyspensę od uczestnictwa we 

Mszy św. niedzielnej, zachęcamy do uczestnictwa w tygodniu. Zachować należy 

następujące zasady: 

- Msza św. skrócona;       - nie będzie śpiewów w czasie liturgii; 

- należy zachować dystans społeczny (1 m plus); 

- przy wejściu do kościoła zdezynfekować ręce; 

- czytający czytania powinni nosić rękawiczki; 

- krótka homilia;             - nie ma modlitwy wiernych; 

- znak pokoju przekazujemy ukłonem; 

- ruch w kościele odbywa się jednokierunkowo, środkiem zbliżamy się do ołtarza a bokami 

oddalamy od ołtarza; 

- tych, którzy nie mogą uczestniczyć w niedzielę (z różnych względów) biskupi zachęcają do 

uczestnictwa w Mszy św. w tygodniu; 

- toalety pozostaną zamknięte 

 

8. Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i piątki od 9.30 do 10.00 oraz czwartki 18.30 – 
19.00. 

 
 9.   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. 


