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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, 04.07.2021 – 11.07.2021 nr 27/2021 
 

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 

 

PONIEDZIAŁEK, 05.07.2021.  

NIE MA MSZY ŚW. 

 

WTOREK, 06.07.2021.  

19.00 W int. Jolanty i Wojciecha 

 

ŚRODA, 07.07.2021. 

10.00 +Jana Żerka (5 r. śm.) 

 

CZWARTEK, 08.07.2021.  

19.00 W int. Mam Marii i Hanny o zdrowie i Boże bł. 

 

PIĄTEK, 09.07.2021.  

10.00 O Boże bł. dla Elżbiety (ur.) 

11.00 Msza św. pogrzebowa śp. Janiny Jackowskiej 

 

SOBOTA, 10.07.2021.  

18.00 +Tatę Janusza – od córki Agnieszki z rodz. 

 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.07.2021.  

08.30 O Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Emilii (ur.) 

10.00 O zdrowie i siły dla Mamy Elżbiety i uzdrowienie dla Taty Piotra 

12.00 W int. Stanisława Szymańskiego (10 ur.) o Boże bł. 

18.00  W int. Jacka (ur.) o zdrowie i Boże bł. 

 

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: (Ez 2, 2-5); (Ps 123 (122), 1b-2. 3-4); (2 Kor 12, 7-10); Aklamacja (Łk 4, 18); (Mk 6, 1-6); 

http://www.parafia-/
http://mateusz.pl/czytania/2021/20210704.html#czytania


   

 

   

 

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął 

nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: "Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która 

Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i 

Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?" I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: "Tylko w swojej 

ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony". I nie mógł tam zdziałać 

żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem 

obchodził okoliczne wsie i nauczał. 

 

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

❖ Przez wiele ucisków i utrapień trzeba nam 

przejść, aby wejść do Królestwa Bożego. Cały 

świat bowiem leży w mocy szatana, który jest 

bogiem tego upadłego świata. Przedzieramy się 

przez zasieki i zasadzki sił demonicznych, bo nie 

walczymy z ciałem i krwią, lecz z mocami 

ciemności i zła. Prześladowani, odrzucani, 

wyszydzani, wzgardzeni, spotwarzani i 

nierozumiani, staliśmy się jak śmieci tego świata 

u wszystkich. Świat nienawidzi Jezusa i Jego 

uczniów - i tak będzie do końca czasów. W takim 

ogniu Bóg upodabnia nas do Chrystusa i kto 

będzie wierny aż do śmierci, otrzyma koronę 

życia. 

 

❖ Dziś pierwsza niedziela lipca. Zmiana tajemnic 

różańcowych. 

 

❖ W tym tygodniu patronują nam: 

– we wtorek 6 lipca – bł. Maria Teresa 

Ledóchowska (1863-1922), dziewica, patronka 

dzieł misyjnych w Polsce, założycielka pisma 

„Echo z Afryki”, animującego ruchy misyjne; 

– w czwartek 8 lipca – św. Jan z Dukli (ok. 

1414-1484), prezbiter, gorliwy duszpasterz i 

teolog. 

 

❖ Przypominamy, że do końca sierpnia jest 

zmieniony układ Mszy św.  

• W poniedziałki nie ma Mszy św.; 

• Wtorki, czwartki 19.00; 

• Środy, piątki 10.00;  

• Soboty 18.00 (niedzielna) 

• Niedziele: 8.30; 10.00; 12.00; 18.00. 

 

❖ 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. 

 

❖ Każdy, kto składa ofiarę w kopertce GiftAid i w 

ostatnim czasie (2 lata) zmienił adres, proszę o 

kontakt z Księdzem Proboszczem. 

 

❖ Z naszej wspólnoty do wieczności odeszła śp. 

Danuta Konop. Wieczny odpoczynek…. 

 

❖ Spowiedź od wtorku do soboty pół godziny przed 

Mszą św. 

 

❖ Msze św. wotywne: 

• we wtorek o św. Józefie 

• w środę o 10.00 Msza św. o Miłosierdziu 

Bożym i koronka do Miłosierdzia Bożego. 

• w czwartek po Mszy św. wieczornej koronka 

do Matki Bożej Miłosierdzia i Adoracja 

Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. 

 

❖ 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 
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