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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, 02.08.2020 – 09.08.2020 nr 31/2020 

 

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. 
 

PONIEDZIAŁEK, 03.08.2020.  

10.00 +Johna Praut 

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

WTOREK, 04.08.2020. Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya 

19.00  Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o przywrócenie do zdrowia Bernadetty 

 

ŚRODA, 05.08.2020.  

10.00 Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o przywrócenie do zdrowia Bernadetty 

 

CZWARTEK, 06.08.2020. ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 

19.00  W int. Eweliny i Krista (4 r. ślubu) o Boże bł., łaskę rodzicielstwa i uświęcenie miłości 

 

PIĄTEK, 07.08.2020. 

10.00 Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o przywrócenie do zdrowia Bernadetty 

19.00 +Babcię Zofię Szychtę – od wnuczki Joanny 

SOBOTA, 08.08.2020.  

18.30 +Tatę Ryszarda Szychtę – od córki Joanny z rodz. 

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 09.08.2020.  

08.30  O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Szymka (r. chrztu św.) 

10.00  Za Parafian 

12.00  ………………………. 

18.00   W int. Marleny i Adama Sygizman (2 r. ślubu) o Boże bł., łaski dla małżonków i dziecka 

 
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 

 

 Rozpoczęliśmy sierpień. To miesiąc dla nas 

szczególny tak pod względem religijnym, jak 

i historycznym. Włączmy się w wielką 

modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może 

dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy 

narkomanii kogoś bliskiego, znajomego 

warto ofiarować Panu Bogu czasową lub 

całkowitą abstynencję. Naszym 

orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest 

Święty Maksymilian Maria Kolbe. 

 

 W dzisiejszą niedzielę przypada odpust 

Porcjunkuli, związany z postacią Świętego 

Franciszka z Asyżu. Przypominam, że 

warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie 

jakiegokolwiek parafialnego kościoła i 

odmówienie w nim modlitwy przynajmniej 

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.  

 

 We wtorek, 4 sierpnia, w liturgii 

wspominamy Świętego Jana Marię 

Vianneya, patrona proboszczów. Przez jego 

wstawiennictwo dziękujemy Panu Bogu za 

dar kapłanów i ich posługę oraz prosimy o 

liczne i święte powołania kapłańskie także z 

naszej wspólnoty parafialnej. 

 

 W czwartek, 6 sierpnia, przypada święto 

Przemienienia Pańskiego. W Kościele 

obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce 

znane od XI wieku. Fakt przemienienia 

pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak 

niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To 

lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. 

Przemienienie Pańskie to święto radości i 

nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni 

nas wszystkich.  

 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i 

pierwszy piątek miesiąca. W czwartek 

dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, 

prosimy o nowe i święte powołania do pracy w 

Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. 

W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana 

Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy 

nasze i całego świata. Spowiedź od godz. 

18.00, a Msza Święta o godz.10.00 i 19.00. 

 

 W TYM TYGODNIU PATRONUJE 

NAM: 

8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), 

prezbiter, założyciel Zakonu 

Kaznodziejskiego – dominikanów, który do 

dziś szerzy Ewangelię przez głoszenie słowa 

i świadectwo życia. 

 

 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 

 

 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.  

 

 Kancelaria parafialna czynna w 

poniedziałki i piątki od 9.30 do 10.00 

oraz czwartki 18.30 – 19.00. 

 

 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. 


