
   

 

BIULETYN PARAFIALNY 
                     Lokalna Polska Misja Katolicka p.w. Jezusa Miłosiernego 

Local Polish Cath olic Mission of the Merciful  Jesus  

     6 –  8 Oliver Grove * South Norwood * London SE25 6EJ  
The Polish Catholic Mission in England and Wales, Charity Registration no 1119423  

     www.parafia-croydon.co.uk; email: croydon@pcmew.org; 020 86538701 

Proboszcz: ks. Jerzy Mikrut; Asystent: ks. Bartosz Kasprzyszak  
wezwanie do chorego 24/7            07713 193030 

MSZE ŚWIĘTE  

W NIEDZIELE O GODZ. 830 ; 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 ADWENTU, 29.11.2020 – 06.12.2020 nr  48/2020 

 
I NIEDZIELA ADWENTU, 29.11.2020. 

08.30 1. +Zdzisława Janiczka – od M. Macadam 

 2. W int. Nikodema (4 ur.) o Boże bł. 

10.00 +Teresę i Kazimierza Piątkowskich – od syna Łukasza z rodz. 

12.00 1. W int. Lucasa (12 ur.) o Boże bł. i łaski 

 2. +Tatę Mieczysława – o życie wieczne 

18.00  +Adama Szymczyka – od Eli i Marcina Nideckich 
PONIEDZIAŁEK, 30.11.2020.ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA  

10.00 W int. Emila (33 ur.) 

19.00 +Mamę Krystynę Iwanicką (2 r. śm.) – od rodziny 

WTOREK, 01.12.2020. 

10.00 +Andrzeja Migacza – od Ewy z Mariuszem  

19.00 +Jana Chalczyńskiego 

ŚRODA, 02.12.2020.  

10.00 Za zmarłych 

19.00 +Rodziców Stanisława i Leokadię, męża Henryka i brata Ryszarda  
CZWARTEK, 03.12.2020. Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego 

10.00 W int. Mamy i żony Marianny o Boże bł. i opiekę NMP 

19.00 +Leokadię Męka – od chrześniaka Andrzeja Nalepko  

PIĄTEK, 04.12.2020.  

10.00 +Franciszkę Łuczyńską – od Maryli 

19.00 +Tatę Mariana – od córki Oli 

SOBOTA, 05.12.2020.  

08.45 +Bożenę Kosakowską (14 r. śm.) – od Mamy, córki i syna i brata z rodz. 

18.30 W int. Anny Bobrowskiej o poukładanie życia i Boże bł. – od rodz. Kardasów 
II NIEDZIELA ADWENTU, 06.12.2020. ADORACYJNA. 

08.30 1. W int. Barbary Trzebiatowskiej i jej rodziny – od M. Macadam 

 2. +Halinę i Adama Fąfarów 

10.00 +Józefa Rzadkosza (6 m. po śmierci) – od wnuczek Marysi, Hani i Mai 
12.00 1. Za zm. wymienianych w wypominkach 

 2. +Dominika i Halinę (10 r. śm.), Katarzynę, Annę, Ulę 

16.00 W int. rodziców i dzieci komunijnych 

18.00  O zdrowie dla Taty Andrzeja – od syna Bogdana 

 
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. 

 

http://www.parafia-/


   
 

   

 

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

❖ Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który 

przygotuje nas do uroczystości Narodzenia 

Pańskiego. Hasłem roku duszpasterskiego 

2020/2021 są słowa „Zgromadzeni na świętej 

wieczerzy”. Niech to będzie dla nas szczególne 

zaproszenie i zachęta, abyśmy zgłębiali 

celebrowanie Eucharystii w naszej wspólnocie 

parafialnej.  

 

❖ Opłatki na stół wigilijny przy ołtarzu. 

 

❖ Od środy 2 grudnia Msze św. z udziałem 

wiernych. W niedziele Msza św. o 8.30 w 

naszym kościele, o 10.00 i 12.00 w kościele 

Świętych Młodzianków i o 18.00 w naszym 

kościele. 

 

❖ W przyszła niedzielę o 16.00 Msza św. i 

spotkanie dla rodziców i dzieci komunijnych w 

naszym kościele. 

 

❖ W Adwencie, tym szczególnym czasie 

oczekiwania, towarzyszy nam Maryja. Roraty ku 

czci NMP od poniedziałku do piątku o 19.00. 

Zgodnie z tradycją przynieśmy lampiony roratne 

i świece. 

 

❖ Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. 

Zachęcamy do podjęcia osobistych wyrzeczeń, 

uporządkowania swoich spraw, zatrzymania się i 

głębszej refleksji nad swoim postępowaniem, 

relacjami.  

 

❖ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek 

miesiąca. Pragniemy się modlić o nowe, święte i 

liczne powołania do służby Bożej.  

 

❖ W piątek 4 grudnia przypada pierwszy piątek 

miesiąca. To okazja do szczególnej modlitwy 

wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za 

grzechy osobiste i świata. Msza św. o NSPJ o 

10.00 i po Mszy św. nabożeństwo do Serca Pana 

Jezusa. Okazja do spowiedzi od godz. 18.00. 

 

❖ W pierwszą sobotę miesiąca Msza św. ku czci 

NMP o 8.45. 

 

 

 

❖ W tym tygodniu patronują nam: 

• 30 listopada – św. Andrzej Apostoł, brat 

Szymona Piotra, należał do najbliższego grona 

Pana Jezusa; 

• 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-

1552), prezbiter, jezuita, jeden z największych 

misjonarzy w dziejach Kościoła; 

• 4 grudnia – św. Barbara (III/IV w.), dziewica i 

męczennica, patronka górników i hutników oraz 

bezrobotnych 

  

❖ Przypominamy, że wszyscy mają dyspensę od 

uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej.  

 

❖ 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 

 


	MSZE ŚWIĘTE
	w niedziele o godz. 830 ; 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

