BIULETYN PARAFIALNY
Lokalna Polska Misja Katolicka p.w. Jezusa Miłosiernego
Local Polish Cath olic Mission o f 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
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 ZWYKŁY, 07.02.2021 – 14.02.2021 nr 6/2021

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.) o Boże bł. i łaski – od żony
16.00 +Dorotę Nogajczyk
18.00 Dziękczynna za dar dzieciątka i o szczęśliwe rozwiązanie
PONIEDZIAŁEK, 08.02.2021.
10.00 W int. Sebastiana o zdrowie i dobre wyniki badań
19.00 +Gabrielę Supłat-Tomczak – od koleżanki z rodz.
WTOREK, 09.02.2021.
10.00 +Marię Elżbietę i rodziców Marię i Stanisława
19.00 W int. kandydatów do bierzmowania oraz za ks. Bartosza o światło Ducha Świętego i Boże prowadzenie
ŚRODA, 10.02.2021. Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
10.00 W int. Oskara (10 ur.) o Boże bł. i łaski
19.00 W int. Mamy (ur.)
CZWARTEK, 11.02.2021.Wspomnienie NMP z Lourdes
10.00 +Ewę – od przyjaciół
19.00 W int. Łukasza (ur.) o Boże bł.
PIĄTEK, 12.02.2021.
10.00 +Wiesława Panasa (6 r. śm.)
19.00 W int. Mamy (ur.)
SOBOTA, 13.02.2021.
08.45 +Irenę Wędzichę – od rodziny
18.30 W int. Mamy Haliny o Boże bł., opiekę NMP i spełnienie planów
VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.02.2021.
08.30 1. O zdrowie i Boże bł. dla Emilii (ur.)
2. W int. ks. Bartosza (ur.) – od M. Macadam
10.00 +Zofię i Józefa Szumigaj
12.00 1. W int. Kuby o Boże bł. i asystencję Ducha Świętego
2. W int. Beaty i Dawida o zrealizowanie planów, zdrowie i Boże bł.
18.00 +Przemysława, Mariannę, Zygmunta i Piotra
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.

Czytania: (Hi 7,1-4.6-7); (Ps 147A,1-2.3-4.5-6); (1 Kor 9,16-19.22-23); Aklamacja (Mt 8,17); (Mk 1,29-39);

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś
Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją
gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i
opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych
duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było
ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z
towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie
indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei,
nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE
❖ Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas
modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na
nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas.
Uczymy się w tym kościele, jak w sercu i w
codzienności budować świątynię, w której
będziemy spotykać Boga twarzą w twarz na
modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowa.
❖ W czwartek wspomnienie Matki Bożej z
Lourdes – Światowy Dzień Chorego. W 1858 r.,
cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o
niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi
Panny, w grocie Massabielle Bernadetcie
Soubirous objawiła się Matka Boża, która
przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie, oraz
wezwała do nawrócenia i prosiła o modlitwę.
❖ W tym tygodniu patronuje nam:
– w środę 10 lutego – św. Scholastyka (ok. 480547), dziewica, siostra św. Benedykta,
założyciela zakonu benedyktynów i patrona
Europy, założyła żeński zakon według reguły
benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się
Panu Bogu.
❖ Dziś o 16.00 Msza św. i spotkanie dla rodziców i
dzieci komunijnych.

❖ 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.

❖ Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki,
środy i piątki od 9.30 do 10.00 oraz wtorki i
czwartki 18.30 – 19.00.

❖ 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.

❖ Spowiedź od poniedziałku do soboty pół godziny
przed Mszą św., przy zachowaniu zasad
sanitarnych.

❖ Bóg zapłać za wszystkie ofiary na potrzeby
Parafii. Konto Parafii: PCM Croydon 30-94-57;
00617950

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

