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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 
 

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. 

PONIEDZIAŁEK, 14.06.2021. Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika 

10.00 Dziękczynna w int. ks. Jerzego i ks. Bartosza za odprawienie mszy św. gregoriańskich 

19.00  W int. Agaty (20 ur.) o Boże bł., łaski i opiekę NMP 

WTOREK, 15.06.2021.  

10.00 +Tadeusza Hoblera 

19.00 W int. Mamy Elżbiety o zdrowie i Boże bł. 

ŚRODA, 16.06.2021. 

10.00 W int. Przemysława (ur.) 

19.00 +Irenę Kwiatkowską – od córki  

CZWARTEK, 17.06.2021. Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego  

10.00 +Bogumiłę Nawrocką – od rodziny  

19.00 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne również z naszej parafii 

PIĄTEK, 18.06.2021.  

10.00 +Marię i Jana Śmietanów 

19.00 W int. Niny o łaskę przystąpienia do I Komunii św. 

SOBOTA, 19.06.2021.  

08.45 W int. Joanny i Sebastiana Rosłańców (15 r. ślubu) o Boże bł. i łaski 

18.00 W int. Patryka (7 ur.) o Boże bł. i łaski 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA, 20.06.2021.  

08.30 1. O Boże bł. i opiekę NMP dla ks. Jerzego (ur.) – od Przyjaciół   

2. O zdrowie, Boże bł. i opiekę NMP dla ks. Jerzego (ur.) – od rodz. Wójciaków 

10.00 +Mariana Stawowskiego (5 r. śm.) – od córki Anety z rodz. 

12.00 1. Za Parafian 

 2. W int. syna Antosia (2 ur.) o Boże bł. i opiekę NMP i św. Józefa  

18.00  O Boże bł. i opiekę NMP dla ks. Jerzego (ur.) – od Ani 

 
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: (Ez 17, 22-24); (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16); (2 Kor 5, 6-10); Aklamacja; (Mk 4, 26-34); 

Jezus mówił do tłumów: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, 

we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, 

a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo". Mówił jeszcze: "Z czym 

porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w 

ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza 

wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu". W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile 

mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. 

 

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

❖ Słowo Boże, które słyszymy w liturgii słowa, 

czasami może wydawać się nam jak drobne 

ziarno gorczycy, lecz jeśli padnie na podatny 

grunt naszego serca, wyrośnie z niego 

zaskakujący nas krzew, który da schronienie 

wielu. Nie odrzucajmy nigdy poruszeń serca, 

których źródłem jest słowo samego Boga. Niech 

pomaga nam nie tylko w głębszym przeżywaniu 

Eucharystii, lecz także uwrażliwia na natchnienia 

Ducha Świętego w codzienności. 

 

❖ W tym tygodniu patronują nam: 

– w poniedziałek 14 czerwca – bł. Michał Kozal 

(1893-1943), biskup, męczennik w obozie w 

Dachau; 

– w czwartek 17 czerwca – św. Albert 

Chmielowski (1845-1916), zakonnik, założyciel 

albertynów i albertynek, wzór troski o ubogich. 

 

❖ Nabożeństwo czerwcowe po każdej Mszy św. 

wieczornej. 

 

❖ 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.  
 

❖ 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. 

 

❖ Dekretem Księdza Rektora Polskiej Misji 

Katolickiej w Anglii i Walii ks. Bartosz 

Kasprzyszak został mianowany proboszczem 

Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Redditch. 

Uroczyste pożegnanie ks. Bartosza odbędzie się 

w niedzielę 15 sierpnia. 

 

❖ 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/2021/20210613.html#czytania
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