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 WIELKIEGO POSTU, 28.02.2021 – 07.02.2021 nr 9/2021

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 28.02.2021.
08.30 W int. Jarosława Malinowskiego (ur.) o Boże bł. i łaski – od Mamy
10.00 1. +Józefa Kasprzaka (r. śm.)
2. Za Parafian
12.00 1. +Ewę – od przyjaciół
2. W int. Katarzyny (18 ur.) o prowadzenie Ducha Świętego, wzrastanie w mądrości, Boże bł. i opiekę NMP
18.00 W int. Bernadetty, Tomasza, Tymoteusza i Ksawerego o zdrowie dla całej rodziny i umocnienie w wierze
PONIEDZIAŁEK, 01.03.2021.
10.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
19.00 O Boże bł. dla Anglii przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i św. Józefa oraz św. Jerzego
WTOREK, 02.03.2021.
10.00 +Grażynę Walasiak, siostrę Elżbietę i rodziców: Władysława i Mariannę
19.00 O Boże bł. dla Anglii przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i św. Józefa oraz św. Jerzego
ŚRODA, 03.03.2021.
10.00 +Krystynę Zdroik (16 r. śm.) – od męża i rodziny
19.00 O Boże bł. dla Anglii przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i św. Józefa oraz św. Jerzego
CZWARTEK, 04.03.2021. ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
10.00 +Rodziców Kazimierza, Wiktorię, Marię Awdziej, siostry Sabinę, Irenę, Helenę, braci Józefa, Zbigniewa –
od Jadwigi Staniszewskiej
19.00 O Boże bł. dla Anglii przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i św. Józefa oraz św. Jerzego
PIĄTEK, 05.03.2021.
10.00 +Tatę Mariana – od Oli
19.00 O Boże bł. dla Anglii przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i św. Józefa oraz św. Jerzego
SOBOTA, 06.03.2021.
08.45 O Boże bł. dla Anglii przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i św. Józefa oraz św. Jerzego
18.30 +Janinę i Bolesława Rudzińskich – od Joanny
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - ADORACYJNA, 07.03.2021.
08.30 1. W int. Żywego Różańca
2. +męża Kazimierza i teścia Kazimierza
10.00 W int. Joanny Świąder (ur.) o łaski i Boże bł.
12.00 1. Za zmarłych wspominanych w wypominkach
2. O Boże bł. dla Anglii przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i św. Józefa oraz św. Jerzego
16.00 Za Parafian
18.00 W int. Lily (ur.) o Boże bł. i opiekę NMP
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: (Rdz 22,1-2.9-13.15-18); (Ps 116,10 i 15.16-17.18-19); (Rz 8, 31b-34); Aklamacja (Mt 17,7); (Mk 9,2-10)

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się
wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I
ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że
tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział
bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie,
tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim
Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy
powstać z martwych.

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE
❖ W centrum liturgii drugiej niedzieli Wielkiego
Postu Kościół stawia Jezusa, który na górze
Tabor ujawnia trzem wybranym uczniom
prawdę, że jest umiłowanym Synem Boga Ojca.

❖ W przyszłą niedzielę o 16.00 Msza św. i
spotkanie dla rodziców i dzieci komunijnych.

❖ Jak co roku druga niedziela Wielkiego Postu to
niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i
Solidarności z Misjonarzami. Pragniemy
pamiętać, że obecnie na misjach w 99 krajach
pracuje 1883 polskich misjonarek i misjonarzy.

❖ W środę o 10.00 Msza św. o Miłosierdziu
Bożym i koronka do Miłosierdzia Bożego.

❖ 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”, którzy są nazywani także
żołnierzami niezłomnymi. Przez lata starano się
wymazać pamięć o nich z historii naszego
narodu.
❖ W pierwszy piątek miesiąca po Mszy Świętej o
19.00 odmówimy Litanię do Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Okazja do spowiedzi i
Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy od
godz. 18.00.
❖ W tym tygodniu patronuje nam:
– w czwartek 4 marca – św. Kazimierz (14581484), królewicz, pobożny czciciel Niepokalanej
i Najświętszego Sakramentu, główny patron
Litwy.
❖ We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy
rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi
krzyżowej o godz. 19.30.
❖ 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.

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

❖ 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

