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MSZE ŚWIĘTE
W NIEDZIELE O GODZ. 830 ; 1000 (Z UDZIAŁEM DZIECI)1200 SUMA;1800

W SOBOTĘ O GODZ. 1830 (EUCHARYSTIA NIEDZIELNA)
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 10.00 I 19.00
MSZA ŚW. W NIEDZIELĘ O GODZ. 1200 JEST ODPRAWIANA W HOLY INNOCENTS CHURCH, 192 SELHURST ROAD, SE25 6XX

OKRES ZWYKŁY W CIĄGU ROKU, 18.10.2020 – 25.10.2020 nr 42/2020
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 18.10.2020.
08.30 1. W int. Emilii i Łukasza (r. ślubu) o Boże bł. i łaski
2. W int. Akantari o zdrowie o pokój wewnętrzny, dary Ducha Świętego
10.00 +Zofię Szychtę (gregoriańska 21) – od córki Joanny
12.00 1. +Zdzisława Nowakowskiego oraz o Boże bł. dla rodziny zmarłego
2. W int. Dawida i Andrzeja o powrót do życia sakramentalnego
18.00 +Brata Marka Szychtę (r. śm.) – od siostry z rodz.
PONIEDZIAŁEK, 19.10.2020.
10.00 O zdrowie dla Krystyny i Krzysztofa
19.00 +Zofię Szychtę (gregoriańska 22) – od córki Joanny
WTOREK, 20.10.2020. Wspomnienie św. Jana Kantego
10.00 +Władysława i Wiesławę Kosmalów – od syna Adama
19.00 +Zofię Szychtę (gregoriańska 23) – od córki Joanny
ŚRODA, 21.10.2020.
10.00 Dziękczynno – błagalna w int. Mamy Ireny o łaski i Boże bł.
19.00 +Zofię Szychtę (gregoriańska 24) – od córki Joanny
CZWARTEK, 22.10.2020. Wspomnienie św. Jana Pawła II
10.00 W int. ks. Jerzego o siły i Boże bł.
19.00 +Zofię Szychtę (gregoriańska 25) – od córki Joanny
PIĄTEK, 23.10.2020.
10.00 W int. ks. Bartosza o Boże bł.
19.00 +Zofię Szychtę (gregoriańska 26) – od córki Joanny
SOBOTA, 24.10.2020.
08.45 +Zofię Szychtę (gregoriańska 27) – od córki Joanny
18.30 W int. Izy (ur.) o Boże bł., łaski i opiekę NMP
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 25.10.2020.
08.30 1. W int. Kazimierza (9 r. śm.)
2. +Marię i Franciszka Rojków – od M. Macadam
10.00 +Zofię Szychtę (gregoriańska 28) – od córki Joanny
12.00 1. O zdrowie i Boże bł. dla Eli Cząstki – od koleżanki Marysi
2. W int. Zuzanny (9 ur.) o Boże bł. i łaski
18.00 +Eugeniusza Małysa – od córki z rodz.
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
Dzisiejsza niedziela w całym Kościele
poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna
się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji
misji i misjonarzy zakonnych i świeckich.
Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie
wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię
ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo
dotąd Boga nie poznały.
Dziś II taca przeznaczona na Biuro centralne
Polskiej Misji Katolickiej.
W kalendarzu liturgicznym w dniu 18
października przypada święto Świętego
Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw
za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy
o nich w naszej modlitwie.
Nabożeństwo różańcowe codziennie po Mszy
św. wieczornej.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter,
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany
z niezwykłej pracowitości i wielkiego
miłosierdzia.
22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież
Polak,
wielki
nauczyciel
wiary
i
bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i
Jego Najświętszej Matce.
Przy wyjściu z kościoła kartki na wypominki.
Wypominki będziemy sprawować od 2 do 7
listopada o 19.00. Kartki można składać do
pojemnika przy ołtarzu lub na tacę.
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,
środy i piątki od 9.30 do 10.00 oraz wtorki i
czwartki 18.30 – 19.00.
Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa
wprowadzonych przez rząd i Episkopat
Anglii i Walii. Trzeba także zarejestrować
swoją obecność w kościele.
W I oraz III wtorek miesiąca spotkanie Mężczyzn
św. Józefa.

W środy o 10.00 Msza św. o Miłosierdziu Bożym
i koronka do Miłosierdzia.
W czwartki po Różańcu próby scholi parafialnej.
W piątki o 20.00 spotkania Wspólnoty
Miłosierdzia.
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.
Grupy wsparcia – spotykają się przy parafii,
ale nie są grupami „stricte” religijnymi. Mają
swoją autonomię i program duchowy oparty na
12 Krokach i 12 Tradycjach.
• W środy o 20.00 i piątki o 20.15 spotkanie
grupy AA.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary na potrzeby
Parafii. Konto Parafii: PCM Croydon 30-9457; 00617950.

