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Proboszcz: ks. Jerzy Mikrut; Asystent: ks. Bartosz Kasprzyszak
wezwanie do chorego 24/7
07713 193030
W NIEDZIELE O GODZ. 830; 1000,1200 SUMA; 1800

MSZE ŚWIĘTE
W SOBOTĘ O GODZ. 845; 1830 (EUCHARYSTIA NIEDZIELNA)

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 10.00 I 19.00
MSZE ŚW. O 10.00 I 12.00 W KOŚCIELE ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW 192 SELHURST ROAD, SE25 6XX

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO, 27.12.2020 – 03.01.2021 nr 52/2020

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY, 27.12.2020.
08.30 W int. ks. Jerzego i ks. Bartosza z podziękowaniem za posługę z prośbą o Boże bł. w Nowym 2021 Roku –
od M. Macadam
10.00 1. W int. Pawła (5 ur.) z podziękowaniem za dar życia i łaski o Boże bł., opiekę Świętej Rodziny i dary
Ducha Świętego
2. W int. Kingi i Mateusza (13 r. ślubu) o Boże bł. i łaski
12.00 1. W int. Małżeństw naszej Parafii
2. +Andrzeja Piekarskiego (ur.) – od Teresy
18.00 W int. syna Janusza o Boże bł. i łaski
PONIEDZIAŁEK, 28.12.2020. ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW
10.00 W int. Konrada (3 ur.) z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł.
19.00 W int. Leszka o cud uzdrowienia
WTOREK, 29.12.2020. Wspomnienie św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika
10.00 +Zenobię i Albina Wylęgałów, Wojciecha
19.00 +Jerzego Jałowieckiego (9 r. śm.) – od córki z rodz.
ŚRODA, 30.12.2020.
10.00 W int. Uli
19.00 W int. ks. Jerzego o zdrowie
CZWARTEK, 31.12.2020.
10.00 +Cecylię i Edwarda Mentków
18.00 Za Parafian
PIĄTEK, 01.01.2021. UROCZYSTOŚĆ ŚWIETEJ BOŻEJ RODZICIELKI
11.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Anny
18.00 +Grzegorza Ślepowrońskiego (3 r. śm.) – od żony i syna
SOBOTA, 02.01.2021.
08.45 ……………………..
18.30 W int. Jerzego o zdrowie, siły w chorobie i opiekę NMP
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM - ADORACYJNA, 03.01.2021.
08.30 1. W int. Żywego Różańca
2. W int. rodz Marshall o Boże bł. i łaski
10.00 O Boże bł. i asystencję Ducha Świętego dla Kuby
12.00 1. Za zmarłych wymienianych w wypominkach
2. +Krystynę Snitko
18.00 W int. Emily (16 ur.) – łaski i 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.

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE
❖ Dziś Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa,
Maryi i Józefa. W czasie Mszy św. o godz.
12.00 wszystkie małżeństwa naszej parafii
odnowią przyrzeczenia małżeńskie, które są
fundamentem każdej relacji małżeńskiej i
rodzinnej.
❖ Jutro we wspomnienie św. Młodzianków
tradycyjne błogosławieństwo dzieci po Mszy
św. o godz. 10.00.
❖ Zbliża się koniec roku. 31 grudnia
zapraszamy o godz. 18.00 na dziękczynne
nabożeństwo eucharystyczne, w czasie
którego podziękujemy za dary i łaski
otrzymane w minionym roku, będziemy
błagać Boga o przebaczenie wszystkich
naszych
grzechów
popełnionych
indywidualnie i społecznie, a także prosić o
błogosławieństwo Boże na rozpoczynający
się nowy rok.
❖ W piątek 1 stycznia uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki. Msze Święte według
zwyczaju w naszej Parafii o 11.00 i 18.00.
Jest to również Światowy Dzień Modlitw o
Pokój. Ciągle słyszymy o nowych
konfliktach, które wybuchają w różnych
miejscach świata. W czasie modlitwy o
pokój módlmy się także o opamiętanie dla
tych, którzy dla własnych interesów sieją
niepokój i wywołują konflikty.
❖ 2 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca, o
godz. 8.45 Msza Święta o Niepokalanym
Sercu Najświętszej Maryi Panny. Okazja do
spowiedzi
i
Komunii
Świętej
wynagradzającej Niepokalanemu Sercu
Maryi za grzechy i znieważenia.
❖ W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 28 grudnia – Święci
Młodziankowie, męczennicy, ponieśli śmierć na
rozkaz Heroda z powodu przyjścia na świat
Zbawiciela;
– w sobotę 2 stycznia – Święci Bazyli Wielki
(329-379) i Grzegorz z Nazjanzu (330-390),
biskupi i doktorzy Kościoła.

❖ W tym tygodniu nie ma Mszy św.
wotywnych ze względu na Oktawę Bożego
Narodzenia.
❖ Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki,
środy i piątki od 9.30 do 10.00 oraz wtorki i
czwartki 18.30 – 19.00.

❖ Przypominamy, że wszyscy starsi, chorzy
oraz ci, którzy obawiają się zakażenia mają
dyspensę od uczestnictwa we Mszy św.
niedzielnej.
❖ 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 30-9457; 00617950

