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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 WIELKANOCNY, 11.04.2021 – 18.04.2021 nr 15/2021
II NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 11.04.2021.
08.30 1. O Boże bł. dla Emilii (r. chrztu św.)
2. +Irenę i Karola Wędzichów – od rodziny
10.00 1. W int. Wojciecha (30 ur.) o Boze bł. i łaski – od żony i córek
2. +Mamę Zofię Nowak – od syna Krzysztofa (greg. 8)
12.00 1. W int. Kuby (14 ur.) o dary Ducha Świętego i opiekę św. Józefa
2. W int. Łukasza, Magdaleny i Florencji dziękczynna z prośbą o Boże bł.
15.00 +Wiesława Pieszczocha
18.00 Za Parafian
PONIEDZIAŁEK, 12.04.2021.
10.00 +Anię i miłosierdzie Boże dla rodziny
19.00 +Mamę Zofię Nowak – od syna Krzysztofa (greg. 9)
WTOREK, 13.04.2021.
10.00 W int. rodziców Jana i Felicji o Boże bł., łaski i zdrowie na dalsze lata życia
19.00 1. +Zofię Szychtę (5 r. śm.) – od córki Joanny z rodz.
2. +Mamę Zofię Nowak – od syna Krzysztofa (greg. 10)
ŚRODA, 14.04.2021.
10.00 W int. Moniki i Salima o Boże bł.
19.00 +Mamę Zofię Nowak – od syna Krzysztofa (greg. 11)
CZWARTEK, 15.04.2021.
10.00 O łaski i Boże bł. dla całej Rodziny
19.00 +Mamę Zofię Nowak – od syna Krzysztofa (greg. 12)
PIĄTEK, 16.04.2021.
10.00 +Mamę Zofię Nowak – od syna Krzysztofa (greg. 13)
19.00 +kapłanów Mieczysława Czekaja i Michała Kotra – od Eli i Marcina
SOBOTA WIELKANOCNA, 17.04.2021.
08.45 +Mamę Zofię Nowak – od syna Krzysztofa (greg. 14)
18.30 +Arkadiusza Czerwińskiego (2 r. śm.) – od żony i dzieci
III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 18.04.2021.
08.30 1. O Boże bł. i łaski dla Elżbiety i Ryszarda (r. ślubu)
2. W int. ks. Jerzego i ks. Bartosza (imieninowe) – od M. Macadam
10.00 1. W int. Jakuba (2 ur.) o Boże bł., łaski i opiekę NMP
12.00 1. +Mamę Zofię Nowak – od syna Krzysztofa (greg. 15)
2. Dziękczynna za słowo i trud przygotowania kandydatów do bierzmowania dla ks. Bartosza
18.00 +Zbigniewa Walaska (3 r. śm.) – od córki z rodz.
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: (Dz 4, 32-35); (Ps 118 (117), 2-4. 13-15. 22-24); (1 J 5, 1-6); Aklamacja (J 20, 29); (J 20,19-31);

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy
przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Ale Tomasz, jeden z
Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego:
"Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca
mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie
Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i
rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i
włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i
Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś
zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE
❖ Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona
jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus
dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako
ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną
spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym
dniu, jest związana obietnica zupełnego
odpuszczenia win i kar.
❖ O 15, w godzinie miłosierdzia, zapraszamy do
wspólnej. Bóg nieustannie nas zaskakuje swoim
miłosierdziem, okazywanym nam w przeróżny
sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem
naszej wdzięczności.
❖ W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto
Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm
Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do
przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga
Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego
dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu
tworzenia się naszej państwowości.
❖ W przyszłą niedzielę II taca przeznaczona na
potrzeby Biura Centralnego Polskiej Misji
Katolickiej.
❖ 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 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

