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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, 31.01.2021 – 07.02.2021 nr  5/2021 
 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA, 31.01.2021.  

08.30 +Paraskiewię, Stanisława Prucnal, Genowefę, Jana i Wandę Lemieszko  

10.00 1. W int. całej rodziny Kozak o Boże bł. i łaski 

2. O Boże bł. dla Przemysława (ur.) – od żony i dzieci 

12.00 1. +Bolesława Barakomskiego  

 2. +Józefa Doskocza (2 r. śm.) 

18.00  W int. rodzin Błaszczyków i Piątkowskich o Boże bł. oraz za ++ z rodz. 

PONIEDZIAŁEK, 01.02.2021.  

10.00 +Władysława Glińskiego (31 r. śm.) 

19.00 W int. Alicji (ur.) o wzrastanie w mądrości i łasce u Boga i u ludzi 

WTOREK, 02.02.2021. ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

10.00 +Marię Cichowicz 

19.00 +Bożenę Kosakowską (ur.) – od Mamy, córki i syna i brata z rodz. 

ŚRODA, 03.02.2021. Wspomnienie św. Błażeja, biskupa 

10.00 ……………………………..  

19.00 W int. Członków Skrzynki Intencji z podziękowaniem za posługę, z prośbą o dary Ducha Świętego i Boże bł. 

CZWARTEK, 04.02.2021. 

10.00 O powołania do służby Bożej 

19.00 W int. Grażyny Bieleckiej (ur.) o dary Ducha Świętego i zdrowie 

PIĄTEK, 05.02.2021. Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy 

10.00 W int. Marii (ur.) o zdrowie, Boże bł., siły i opiekę NMP – od wnuczki 

19.00 W int. Grażyny Bieleckiej o Boże bł. – od M. Macadam  

SOBOTA, 06.02.2021.  

08.45 W int. Anny i Krzysztofa i ich dzieci o Boże bł. 

18.30  +Jacka Drozdka i zm. z rodz Drozdków i Kotów 

V NIEDZIELA ZWYKŁA - ADORACYJNA, 07.02.2021.  

08.30 1. W int. Żywego Różańca  

 2. W int. Marii i Kevina Macadam (40 r. ślubu) 

10.00 Dziękczynna za dar życia Eweliny Jezierskiej z prośbą o Boże bł. i łaski – od Antosia, męża i rodziców 

12.00 1. Za zm. wspominanych w wypominkach  

 2. W int. Michała (ur.) 

16.00 ……………………….. 

18.00  Dziękczynna za dar dzieciątka i o szczęśliwe rozwiązanie 

 
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-/


   

 

   

 

Czytania: (Pwt 18,15-20); (Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9); (1 Kor 7,32-35); Aklamacja (Mt 4, 16); (Mk 1,21-28); 

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który 
ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on 
wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus 
rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z 
niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje 

i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 

 

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

❖ Ostatnia niedziela stycznia to Światowy Dzień 

Trędowatych. Pomódlmy się dzisiaj w intencji 

trędowatych, a także ich opiekunów, którzy z 

wielką miłością codziennie się nimi opiekują. 

Prośmy Boga także o to, żebyśmy nikogo nie 

przesuwali na margines życia.  

 

❖ Za tydzień w niedzielę o 16.00 Msza św. i 

spotkanie dla rodziców i dzieci komunijnych. 

 

❖ We wtorek 2 lutego święto Ofiarowania 

Pańskiego i Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego. Msze Święte z 

błogosławieniem świec o godz. 10.00 i 19.00.  

 

❖ W środę 3 lutego wspomnienie św. Błażeja, 

biskupa i męczennika, patrona chorych na 

gardło. Po Mszy św. obrzęd błogosławieństwa 

św. Błażeja. 

 

❖ W piątek 5 lutego wspomnienie św. Agaty, 

dziewicy i męczennicy. W czasie Mszy Świętych 

błogosławieństwo chleba. 

 

❖ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, 

piątek i sobota miesiąca. W piątek spowiedź od 

godz. 18.00. 

 

❖ W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty 

parafialnej do wieczności odeszła śp. Irena 

Wędzicha. Wieczny odpoczynek racz jej dać 

Panie… 

 

❖ W tym tygodniu patronują nam: 

– w piątek 5 lutego – św. Agata (ok. 235-251), 

dziewica i męczennica; 

– w sobotę 6 lutego – święci męczennicy Paweł 

Mika (1565-1597) i Towarzysze, pierwsi 

męczennicy Dalekiego Wschodu. 

 

❖ 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 

http://mateusz.pl/czytania/2021/20210131.html#czytania
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