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MSZE ŚWIĘTE  

W NIEDZIELE O GODZ. 830; 1000,1200 SUMA; 1800                                                     W SOBOTĘ O GODZ. 845; 1800 (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, 06.06.2021 – 13.06.2021 nr 23/2021 
 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSOWEJ, 06.06.2021. 

08.30 1. W int. Członków Żywego Różańca   

2. O Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Leszka (im.) 

10.00 +Józefa Rzadkosza (1 r śm.) – od synów z rodz. 

12.00 1. Za Parafian 

 2. W int. ks. Jerzego (20 r. święceń) 

18.00  W int. dusz czyśćcowych 

PONIEDZIAŁEK, 07.06.2021. UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 

10.00 O rozwiązanie trudnej sprawy 

19.00  +księży Marka Turlejskiego i Marka Turlejskiego 

WTOREK, 08.06.2021.Wspomnienie św. Jadwigi Królowej  

10.00 +Annę Whitehead – od rodz. Pawulskich 

19.00 +Rodziców i Dziaków Helenę i Antoniego 

ŚRODA, 09.06.2021. 

10.00 +Irenę i Karola Wędzichów 

19.00 W int. Amelii (3 ur.) o Boże bł. i łaski  

CZWARTEK, 10.06.2021.  

10.00 +Wandę Lehmann  

19.00 W int. rodziców Antoniego i Doroty o Boże bł. i łaski – od Izabeli 

PIĄTEK, 11.06.2021. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

10.00 +Genowefę Ptak 

19.00 +Bogdana Kazarnowicza (1 r. śm.) – od syna z rodz. 

SOBOTA, 12.06.2021. Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP 

08.45 +Halinę Kosiedowską 

18.00 W int. Jarosława (30 ur.) o Boże bł. i łaski, umocnienie wiary i opiekę NMP 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA, 13.06.2021. ADORACYJNA 

08.30 1. W int. ks. Jerzego (urodzinowa i rocznicowa) – od M. Macadam   

2. W int. Heleny (r. chrztu św.) – od M. Macadam 

10.00 +Tadeusza Jezierskiego (2 miesiąc po śmierci) 

12.00 1. Za Parafian 

 2. +Mariana Forystka – od rodz. 

18.00  +Czesława Cichonia, Antoniego Zalejskiego, Henryka Niezgodę i zm. 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. 

 

 

 

http://www.parafia-/


   

 

   

 

Czytania: (Wj 24, 3-8); (Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18); (Hbr 9, 11-15); Aklamacja (J 6, 51ab); (Mk 14, 12-16. 22-26); 

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: "Gdzie chcesz, 

żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?" I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: "Idźcie 

do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie 

gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On 

wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas". Uczniowie wybrali się i przyszli do 

miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił 

błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: "Bierzcie, to jest Ciało moje". Potem wziął kielich i odmówiwszy 

dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: "To jest moja Krew Przymierza, która za wielu 

będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego 

dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym". Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. 

 

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

❖ Za każdym razem, gdy Kościół sprawuje Ofiarę 

Eucharystyczną, wspomina wielkie dzieło 

zbawienia, którego Jezus dokonał przez śmierć i 

zmartwychwstanie. Pragniemy uwielbić Boga 

obecnego wśród nas w Najświętszym 

Sakramencie za Jego miłość, która trwa od 

wieków i której doświadczamy w 

sakramentalnych znakach. Chcemy na nowo 

rozbudzać w swoich sercach pragnienie trwania 

w łasce uświęcającej, by nasze świadectwo, 

które dajemy światu, było czytelnym znakiem, 

że Bóg mieszka wśród swojego ludu, swojego 

Kościoła. 

 

❖ W piątek 11 czerwca uroczystość Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. Msze Święte o godz.10.00.i 

19.00. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o 

Uświęcenie Kapłanów. Ze względu na 

Uroczystość nie obowiązuje wstrzemięźliwość 

od pokarmów mięsnych. 

 

❖ W sobotę wspomnimy Niepokalane Serce 

Najświętszej Maryi Panny.  

❖ Do końca lipca przyjmujemy zgłoszenia dzieci 

do I Komunii św. na rok 2022. Formularze do 

pobrania w zakrystii. 

 

❖ Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki, 

środy i piątki od 9.30 do 10.00 oraz wtorki i 

czwartki 18.30 – 19.00. Wyjątkowo nieczynna w 

najbliższy wtorek. 
 

❖ 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. 

 

❖ 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 

http://mateusz.pl/czytania/2021/20210603.html#czytania
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