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 WIELKANOCNY, 18.04.2021 – 25.04.2021 nr 16/2021
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 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.
PONIEDZIAŁEK, 19.04.2021.
10.00 +Pawła Pietraszewskiego (1 r. śm.) – od żony i dzieci
19.00 +Mamę Zofię Nowak – od syna Krzysztofa (greg. 16)
WTOREK, 20.04.2021.
10.00 O łaskę dobrej pracy dla Salima przez wstawiennictwo św. Józefa
19.00 +Mamę Zofię Nowak – od syna Krzysztofa (greg. 17)
ŚRODA, 21.04.2021. Wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła
10.00 +Zdzisława Nowakowskiego, rodziców Teklę i Stefana i brata Eustachego
19.00 +Mamę Zofię Nowak – od syna Krzysztofa (greg. 18)
CZWARTEK, 22.04.2021.
10.00 W int. Uli i Emila (6 r. ślubu) o Boze bł. i łaski
19.00 +Mamę Zofię Nowak – od syna Krzysztofa (greg. 19)
PIĄTEK, 23.04.2021.UROCZYSTOŚĆ ŚW. JERZEGO, GŁÓWNEGO PATRONA ANGLII
10.00 W int. rodziców
19.00 1. O światło Ducha Świętego dla odpowiedzialnych za Wspólnotę Miłosierdzia i wszystkie wspólnoty
naszej Parafii
2. +Mamę Zofię Nowak – od syna Krzysztofa (greg. 20)
SOBOTA, 24.04.2021.
08.45 +Jana Sadłowskiego (1 r. śm.) – od córki z rodz.
18.30 +Mamę Zofię Nowak – od syna Krzysztofa (greg. 21)
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 25.04.2021.
08.30 1. O Boże bł. i dary Ducha Świętego dla ks. Jerzego (im.) – od Przyjaciół
2. +dziadków Wojciechów, brata Wojciecha, wujka Wojciecha i kolegę Wojciecha Szpaka – od M. Macadam
10.00 +Stanisławę Paklepa (1 r. śm.) – od wnuczki z rodz.
12.00 1. W int. ks. Jerzego i ks. Bartosza (imieninowe)
2. +Krzysztofa Czajkowskiego – od Anety
18.00 +Mamę Zofię Nowak – od syna Krzysztofa (greg. 22)
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 3, 13-15. 17-19); (Ps 4, 2. 4 i 9); (1 J 2, 1-5); Aklamacja (Łk 24, 32); (Łk 24, 35-48)

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On
sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On
rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce
i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych
słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich:
„Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To
właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest
o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich:
„Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE
❖ Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze
do niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas
na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma,
w sakramentalnych znakach sam staje się
pokarmem, byśmy nie ustali w drodze. W
rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym
prośmy Pana Jezusa szczególnie o to, aby
pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i
zrozumieć Pismo Święte. Wygospodarujmy w
tym tygodniu nieco więcej czasu, abyśmy mogli
sięgać po Biblię.

❖ Spotkania grup parafialnych:
•

we wtorki o 20.00 spotkanie Mężczyzn św. Józefa.

•

w czwartki po Adoracji próby scholi parafialnej

•

w piątki spotkanie Wspólnoty Miłosierdzia.

•

Grupy wsparcia – spotykają się przy parafii,
ale nie są grupami „stricte” religijnymi. Mają

❖ Dziś II taca przeznaczona na potrzeby Biura
Centralnego Polskiej Misji Katolickiej.

swoją autonomię i program duchowy oparty na

❖ W piątek uroczystość św. Jerzego, męczennika,
głównego patrona Anglii. Ze względu na
uroczystość nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.

W środy o 20.00 i piątki o 20.15 spotkanie

❖ 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.
❖ Msze św. wotywne:
•

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.

12 Krokach i 12 Tradycjach.

grupy AA.
❖ 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.

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

