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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. O 10.00 I 12.00 W KOŚCIELE ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW 192 SELHURST ROAD, SE25 6XX 

OKRES ZWYKŁY, 17.01.2021 – 24.01.2021 nr  3/2021 
 

II NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.01.2021.  

08.30 1. W int. Briana Guściory (z racji święceń) oraz + rodziców Józefę i Józefa – od M. Macadam 

 2. +Marię i Stanisława Malkowiczów – od M. Macadam 

10.00 W int. Patryka (16 ur.) o Boże bł. i łaski – od Mamy 

12.00 1. W int. Emily (16 ur.) o potrzebne łaski i Boże bł. 

 2. W int. Klaudii (ur.) 

18.00  +Zbigniewa Mroczka – od córki Moniki z rodz. 

PONIEDZIAŁEK, 18.01.2021.  

10.00 Za Parafian 

19.00 W int. Jerzego o zdrowie, siły i opiekę NMP w chorobie 

WTOREK, 19.01.2021. Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa 

10.00 W int. Mariusza o rozwiązanie spraw  

19.00 +Gabrielę Supłat-Tomczak – od koleżanek 

ŚRODA, 20.01.2021.  

10.00 W int. Piotra o zdrowie i zgodę na wolę Bożą 

19.00 +Henryka Szychtę (ur.) – od Joanny z rodz. 

CZWARTEK, 21.01.2021. Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy 

10.00 Za Parafian 

19.00 W int. Dawida (35 ur.)z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. 

PIĄTEK, 22.01.2021.  

10.00 +Danutę Migde 

19.00 W int. Księży Jerzego i Bartosza o Boże łaski  

SOBOTA, 23.01.2021.  

08.45 +Marka Szychtę (ur.) – od siostry Joanny z rodz. 

18.30  W int. Joachima (7 ur.) dziękczynna za dar życia z prośbą o zdrowie i łaski 

II NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.01.2021. NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO 

08.30 1. W int. Samuela (r. chrztu św.) – od M. Macadam 

 2. +Mamę Zofię (r. śm.) 

10.00 W int. Mateusza (ur.) 

12.00 1. Za Parafian  

 2. +Tatę Kazimierza (15 r. śm.) – od córki z rodz. 

18.00  W int. Parafian o radość i łaski Boże 

 
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 
 

❖ W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w 

liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy 

przez realizację powołania, wypełnianie 

codziennych obowiązków dawali o Nim 

świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. 

Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego 

modlimy się szczególnie za jego wyznawców. 
  

❖ Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej 

Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem 

„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie 

obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład 

modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas 

będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad 

tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i 

umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w 

dzisiejszym świecie. 
 

❖ W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili 

Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. 

Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. 

Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam 

miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, 

modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia 

Święta będą wyrazem naszej szczególnej 

miłości. 
 

❖ Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki, 

środy i piątki od 9.30 do 10.00 oraz wtorki i 

czwartki 18.30 – 19.00. 

 

❖ Spowiedź od poniedziałku do soboty pół godziny 

przed Mszą św., przy zachowaniu zasad 

sanitarnych. 

 

❖ Przypominamy, że wszyscy starsi, chorzy 

oraz ci, którzy obawiają się zakażenia mają 

dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. 

niedzielnej.  

 

❖ We wtorek o 19.00 Msza św. o św. Józefie. 

 

❖ W środę o 10.00 Msza św. o Miłosierdziu 

Bożym i koronka do Miłosierdzia Bożego. 

 

❖ W środę o 19.00 Msza św. i Nowenna do 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

❖ W czwartek po Mszy św. wieczornej 

Adoracja Najświętszego Sakramentu do 

godz. 20.00. 

 

❖ 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 
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