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W NIEDZIELE O GODZ. 830 ;

MSZE ŚWIĘTE

1000,1200 SUMA; 1800
W SOBOTĘ O GODZ. 845; 1830 (EUCHARYSTIA NIEDZIELNA)
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 10.00 I 19.00
MSZE ŚW. W PRZEKAZIE ONLINE Z NASZEGO KOŚCIOŁA NA YOUTUBE I FACEBOOK

OKRES ZWYKŁY W CIĄGU ROKU, 15.11.2020 – 22.11.2020 nr 46/2020
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 15.11.2020.
08.30 1. +Józefa (ur.)
2. W int. Gabrysi (7 ur.) o Boże bł.
10.00 +Mamę Krystynę i szwagra Janusza
12.00 1. W int Hani (10 ur.) o Jezusa w sercu
2. W int. Anny i Dominika Iwaniuk (16 r. ślubu) o Boże bł.
18.00 W int. Henry’ego (4 ur.) o Boże bł. i opiekę NMP

PONIEDZIAŁEK, 16.11.2020.
10.00 O zdrowie dla rodziny i przyjaciół
19.00 +Henryka Szychtę (2 r. śm.) – od wnuczki Joanny z rodz.
WTOREK, 17.11.2020. Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej
10.00 W int. męża i taty Marcina (ur., im.) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o łaskę wiary
19.00 +Mieczysława Borowicza (1 r. śm.) – od córki Katarzyny z dziećmi
ŚRODA, 18.11.2020. Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy
10.00 O Boże bł. i opiekę NMP dla Teresy
19.00 +Tatę Mariana, Zbigniewa i zm. z rodz.
CZWARTEK, 19.11.2020.
10.00 W int. Grace – o szczęśliwy przebieg operacji, światło Ducha Świętego dla lekarzy i Boże bł.
19.00 W int. Małgorzaty Szwistowskiej o Boże bł. i powrót do zdrowia
PIĄTEK, 20.11.2020. Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
10.00 W int. Grace – o szczęśliwy przebieg operacji, światło Ducha Świętego dla lekarzy i Boże bł.
19.00 +Bogusława Laskowskiego (25 r. śm.) i zm. mamę
SOBOTA, 21.11.2020. Wspomnienie Ofiarowania NMP
08.45 Dziękczynna za otrzymane łaski
18.30 W int. uczniów A-level PSS o dobrze wyniki egzaminów i otwartość na dary Ducha Świętego
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 22.11.2020.
08.30 +Rodziców Janinę i Czesława Bilendów (r. śm.)
10.00 1. W int. Nicholasa (8 ur.) o Boże bł. i łaski
2. W int. Józefy i Stanisława Marchut
12.00 1. +ks. Romana Łodzińskiego i Tomasza Łodzińskiego
2. +Marię i Stanisława Zarzyckich, Henryka Zarzyckiego, Halinę i Tadeusza Pruchińskich, Zdzisława
Krawczyka
18.00 +Ireneusza Ogonowskiego (1 r. śm.) – od córki Ireny 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.

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE
❖ Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym
obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich.
Papież Franciszek ustanowił ten dzień w listopadzie
2016 roku specjalnym listem apostolskim
„Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie
Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku
Miłosierdzia. Jako owoc Roku Miłosierdzia w
naszej Parafii od 4 lat działa stołówka dla ubogich.
Wielkie Bóg zapłać p. Izabeli Baczyńskiej, która od
początku do dziś posługuje i wszystkim osobom
pomagającym. Otwórzmy i my nasze serca na każdą
ludzką biedę i chętnie włączmy się w działalność
organizacji społecznych i kościelnych.
❖ W środę tradycyjnie o godz. 19.00 gromadzimy się
na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
❖ W sobotę, 21 listopada w liturgii wspominamy
Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.
❖ Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Przyszła
niedziela, 22 listopada to uroczystość Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela
przed Adwentem.
W tym tygodniu patronują nam:
•17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231),
zakonnica; była żoną Ludwika IV, landgrafa
Turyngii, po jego śmierci poświęciła się
wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom
pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała
habit tercjarki Świętego Franciszka.
•18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914),
dziewica i męczennica, która zginęła z rąk
carskiego żołnierza na początku I wojny
światowej, broniąc swojej czystości; jest
patronką Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.
•20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907),
uczestnik powstania styczniowego w 1863 roku,
sybirak, karmelita; miał niezwykły dar jednania
grzeszników z Bogiem.
❖ Przypominamy, że wszyscy mają dyspensę od
uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej.
❖ Nasze kościoły zostały zamknięte na
sprawowanie Eucharystii z ludem. Msze św. są
transmitowane na kanale YouTube oraz na
Facebook - Wspólnota Miłosierdzia Londyn.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w

naszym kościele od poniedziałku do piątku od
9.30 - 10.00; 18.30 - 19.00 oraz w niedziele
8.00 - 8.30, 11.00 - 12.00 oraz 17.30 - 18.00.
❖ Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki,
środy i piątki od 9.30 do 10.00 oraz wtorki i
czwartki 18.30 – 19.00.
❖ 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. 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 30-94-57;
00617950

