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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 WIELKANOCNY, 09.05.2021 – 16.05.2021 nr  19/2021 
 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 09.05.2021. 

08.30 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Rodziny   

2. W int. Filipa Trzebiatowskiego (im.) – od M. Macadam 

10.00 1. +Tatę Ryszarda Szychtę – od córki Joanny z rodz. (greg. 9) 

 2. W int. żony Anny (ur.) i córki Leny (ur.) o Boże łaski i błogosławieństwo – od Przemka 

12.00 1. O zdrowie i Boże bł., opiekę NMP dla Magdy i Sebastiana (15 r. ślubu) – od rodziców 

 2. W int. Bartłomieja (ur.) o Boże bł. i trwanie w wierze, nadziei i miłości do końca życia 

18.00  +Zenobiusza (6 r. śm.) i Halinę Kwiatkowskich  – od córki 

PONIEDZIAŁEK, 10.05.2021. 

10.00 W int. Mamy Ireny i brata Ryszarda o cud uzdrowienia 

19.00  +Tatę Ryszarda Szychtę – od córki Joanny z rodz. (greg. 10) 

WTOREK, 11.05.2021.  

10.00 W int. siostry Jolanty (ur.) o Boże bł. i opiekę NMP 

19.00 +Tatę Ryszarda Szychtę – od córki Joanny z rodz. (greg. 11) 

ŚRODA, 12.05.2021.  

10.00 +Janinę Krej – od siostry 

19.00 +Tatę Ryszarda Szychtę – od córki Joanny z rodz. (greg. 12)  

CZWARTEK, 13.05.2021. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

10.00 Z podziękowaniem Matce Fatimskiej za wszystkie cuda w życiu 

18.00 +Tatę Ryszarda Szychtę – od córki Joanny z rodz. (greg. 13) 

20.00 W int. Adriana (ur.) o zdrowie, Boże bł. i opiekę NMP 

PIĄTEK, 14.05.2021.ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA APOSTOŁA 

10.00 +Rodziców Józefę i Jana 

19.00 +Tatę Ryszarda Szychtę – od córki Joanny z rodz. (greg. 14) 

SOBOTA, 15.05.2021.  

08.45 +Tatę Ryszarda Szychtę – od córki Joanny z rodz. (greg. 15) 

18.30 Za Parafian 

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA, 16.05.2021. 

08.30 1. +Mamę Zofię (im.)   

2. +Piotra (1 r. śm.) i Przemka (9 r. śm.) 

10.00 +Helenę Stawowską (22 r. śm.) – od córki Anety z rodz. 

12.00 1. +Mamę Janinę (6 miesiąc po śmierci) 

 2. +Ryszarda (8 r. śm.) – od córki 

18.00  +Tatę Ryszarda Szychtę – od córki Joanny z rodz. (greg. 16) 

 
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: (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48); (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4); (1 J 4, 7-10); Aklamacja (J 14, 23); (J 15, 9-17); 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości 

mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem 

przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza 

była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej 

miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co 

wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, 

albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i 

przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o 

cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali". 

 

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

❖ Świętowanie niedzieli to świętowanie obecności 

Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas. Oddał 

życie, aby nas zbawić, abyśmy mieli życie. Jego 

ofiara wymaga naszej odpowiedzi, dlatego 

zachęcajmy się nawzajem do autentycznego 

życia wiarą na co dzień. Tak żyły pierwsze 

wspólnoty. Trwajmy w radości Wielkiej Nocy. 

 

❖ Wczoraj 43 dzieci przystąpiło do I Komunii św. 

Dzieci będą przeżywać swój Biały Tydzień. 

 

❖ Dziś II taca przeznaczona na Fundację św. Jana 

Pawła II. 

 

❖ Przez cały maj codziennie po Mszy św. 

wieczornej nabożeństwo majowe. 

 

❖ W czwartek Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. Jest to święto nakazane. Msze św. o 

10.00, 18.00 i 20.00 (kościół Świętych 

Młodzianków).  

 

❖ W piątek rozpoczniemy nowennę przed 

uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 

Módlmy się, by w każdym z nas Bóg odnowił 

dary i charyzmaty. Zachęcamy do modlitwy w 

intencji młodzieży, która przygotowuje się do 

przyjęcia sakramentu bierzmowania.  

 

❖ Od niedzieli 16 maja wracamy z obiadami w 

naszej Sali parafialnej.  

 

❖ Od soboty 5 czerwca Msza św. wieczorna w 

sobotę zostanie przesunięta na godz. 18.00. 

 

❖ 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. 

 

❖ 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 

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. 

 

❖ 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 

 

❖ K: Wielka jest tajemnica naszej wiary. W: 

Ile razy ten chleb spożywamy, i pijemy z 

tego kielicha głosimy śmierć Twoją, Panie, 

oczekując Twego przyjścia w chwale. 

http://mateusz.pl/czytania/2021/20210509.html#czytania
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