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MSZE ŚWIĘTE  

W NIEDZIELE O GODZ. 830; 1000,1200 SUMA; 1800                                                     W SOBOTĘ O GODZ. 1800 (EUCHARYSTIA NIEDZIELNA)                        

WTORKI, CZWARTKI 19.00;                ŚRODY, PIĄTKI 10.00 

MSZE ŚW. O 10.00 I 12.00 W KOŚCIELE ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW 192 SELHURST ROAD, SE25 6XX 

OKRES ZWYKŁY, 27.06.2021 – 04.07.2021 nr 26/2021 
 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 27.06.2021.  

08.30 O Boże bł., dary Ducha Świętego dla Szymka (12 ur.) 

10.00 +Teresę i Kazimierza Piątkowskich – od syna z rodz. 

12.00 W int. Eweliny i Arkadiusza (3 r. ślubu) o Boże bł., opiekę NMP, wytrwałość na dalsze lata 

18.00  W int. Piotra i Pawła (im.) o Boże bł. i łaski – od Rodziców 

 

PONIEDZIAŁEK, 28.06.2021.  

NIE MA MSZY ŚW. 

 

WTOREK, 29.06.2021. UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 

10.00 Za Parafian 

19.00 +Barbarę (21 r. śm.) i zm. z rodz. 

 

ŚRODA, 30.06.2021. 

10.00 +Jamesa Smitha 

 

CZWARTEK, 01.07.2021.  

19.00 W int. Gosi i Adama (2 r. ślubu) o uświęcenie miłości i opiekę św. Rodziny – od r. Równickich 

 

PIĄTEK, 02.07.2021.  

10.00 W int. Mariana (ur.) o Boże prowadzenie i opiekę Matki Bożej 

19.00 W int. Wspólnoty Miłosierdzia dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę św. Rodziny 

 

SOBOTA, 03.07.2021.  

18.00 +Mariannę Bartosiak (3 r. śm.) – od córki i wnuka 

 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.07.2021. ADORACYJNA 

08.30 W int. Członków Żywego Różańca 

10.00 W int. Eweliny i Krista (r. ślubu) o Boże bł. i łaski 

12.00 W int. Bogdana (50 ur.) o Boże bł. i łaski na każdy dzień 

18.00  W int. Nikodema o zdrowie i opiekę NMP 

 

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: (Mdr 1, 13-15; 2, 23-24); (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b); (2 Kor 8, 7. 9. 13-15); Aklamacja (2 Tm 1, 10b); (Mk 5, 21-43); 

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z 
przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i 
żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele 
wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu 
między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: "Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa". Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w 
swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: "Kto dotknął 
mojego płaszcza?" Odpowiedzieli Mu uczniowie: "Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął". On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, 
która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do 
niej: "Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości". Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i 
donieśli: "Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?" Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: "Nie bój się, wierz 
tylko!" I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc 
zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: "Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi". I wyśmiewali 
Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy 
dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: "Talitha kum", to znaczy: "Dziewczynko, mówię ci, wstań!" Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 
dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 

 

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

❖ Jednym z owoców Eucharystii jest nasze 

uzdrowienie. Dokonuje się w głębokiej jedności 

z Bogiem i nie od razu skutki Jego działania są 

widoczne. 

 

❖ Dziś II taca przeznaczona na Świętopietrze. 

 

❖ We wtorek 29 czerwca uroczystość Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła. Na Wyspach 

Brytyjskich jest to święto nakazane. Msze św. o 

godz. 10.00 i 19.00. Tego dnia w sposób 

szczególny pamiętajmy o Piotrze naszych 

czasów, papieżu Franciszku i biskupie Janie. 

Każdy, kto posługuje się krzyżem, różańcem lub 

inną rzeczą poświęconą przez papieża lub 

biskupa, może uzyskać odpust zupełny. 

 

❖ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i 

pierwszy piątek miesiąca. Będziemy się modlić 

w intencji powołań kapłańskich. W piątek okazja 

do spowiedzi i Komunii Świętej 

wynagradzającej od godz. 18.00. Msze o 10.00 i 

19.00. 

 

❖ Od jutra do końca sierpnia zmienia się układ 

Mszy św.  

• W poniedziałki nie będzie Mszy św.; 

• Wtorki, czwartki 19.00; 

• Środy, piątki 10.00;  

• Soboty 18.00 (niedzielna) 

• Niedziele: 8.30; 10.00; 12.00; 18.00. 

 

❖ W tym tygodniu patronują nam: 

– w poniedziałek 28 czerwca – św. Ireneusz 

(†ok. 202), biskup Lyonu, męczennik; 

– we wtorek 29 czerwca – święci apostołowie 

Piotr (†ok. 64), pierwszy papież, i Paweł (†ok. 

67), nazywany Apostołem Narodów; 

– w sobotę 3 lipca – św. Tomasz Apostoł (†67), 

według tradycji zaniósł wiarę do Indii, gdzie 

poniósł śmierć męczeńską. 

❖ Kancelaria parafialna czynna we wtorki 18.30 – 

19.00 oraz piątki 9.30 – 10.00.  

 

❖ Do końca lipca przyjmujemy zgłoszenia dzieci 

do I Komunii św. na rok 2022. Formularze do 

pobrania w zakrystii  
 

❖ Spowiedź od wtorku do soboty pół godziny 

przed Mszą św. 

 

❖ Msze św. wotywne: 

• w środę o 10.00 Msza św. o Miłosierdziu 

Bożym i koronka do Miłosierdzia Bożego. 

• 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 

 

❖ 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/2021/20210627.html#czytania
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