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MSZE ŚWIĘTE
W SOBOTĘ O GODZ. 1830 (EUCHARYSTIA NIEDZIELNA)
PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI 10.00; WTORKI, CZWARTKI 19.00
Wszystkie
MszeROKU,
św. transmitowane
OKRES ZWYKŁY
W CIĄGU
26.07.2020na–żywo
02.08.2020 nr 30/2020

W NIEDZIELE O GODZ. 830 ;10 001200 ;1800

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
PONIEDZIAŁEK, 27.07.2020.
10.00 +Zbigniewa Karpowicza (2 r. śm.) – od córki Elżbiety z rodziną
19.00 W int. Alicji (im.) o Boże bł. i łaski – od męża i syna
WTOREK, 28.07.2020. św. Szarbela
19.00 W int. Grażyny Kunysz – o Boże bł. i siły do pracy
ŚRODA, 29.07.2020. św. Marty
10.00 +Karolinę Duchniak (3 r. śm.)
CZWARTEK, 30.07.2020. św. Piotra Chryzologa
19.00 +Zofię Binkiewicz
PIĄTEK, 31.07.2020. św. Ignacego z Loyoli
10.00 W int. ks. Jerzego – od Awunterima z rodziną
SOBOTA, 01.09.2020. Św. Alfonsa Liguoriego
18.30 +Antoniego Kulaka (5 r. śm.)
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – ADROACYJNA 02.08.2020.
08.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla rodziny
10.00 W intencji Parafian
12.00 +Mariannę Bartosiak (1 r. śm.) – od przyjaciół
18.00 W intencji Jacka Lisowskiego (50 r. u.) o Boże bł.
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

1.
Trwają wakacje. Dla wielu naszych rodaków to czas ciężkiej pracy w polu. Pamiętajmy o rolnikach
podczas żniw, szanujmy ich trud, szanujmy chleb, który mamy dzięki ich wysiłkowi.
2. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Ze szczególną czcią zwracamy się ku
Niepokalanemu Sercu Matki.
3. W sobotę, 1 sierpnia, mija 76 rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Poległym za wolność
Ojczyzny oddajmy naszą modlitewną pamięć.
4. W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z osobą Świętego Franciszka z
Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w
nim przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św.
tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się
przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2
sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w
sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.
5. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii.
• 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, założyciel zakonu jezuitów, wybitny teolog, dla
którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański.
• 1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik,
misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie
ojców redemptorystów.
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.
Przypominamy, że wszyscy starsi, chorzy i ci, którzy obawiają się zakażenia, wciąż mają
dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej, zachęcamy te osoby do uczestnictwa w
tygodniu.
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.

