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MSZE ŚWIĘTE
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, 11.07.2021 – 18.07.2021 nr 28/2021
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.
PONIEDZIAŁEK, 12.07.2021.
NIE MA MSZY ŚW.
WTOREK, 13.07.2021. Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
19.00 O uwolnienie z nałogu Rafała
ŚRODA, 14.07.2021.
10.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski (11 lat w UK) z prośbą o dalszą opiekę dla całej rodziny
CZWARTEK, 15.07.2021. Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
19.00 W int. Taty Zbigniewa i Taty Bogdana o Boże bł. i łaski
PIĄTEK, 16.07.2021. Wspomnienie NMP z Góry Karmel
10.00 W int. Mamy Małgorzaty (ur.) o wstawiennictwo i opiekę św. Rity – od dzieci
SOBOTA, 17.07.2021.
18.00 +Mamę Halinę – od syna z rodz.
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.07.2021.
08.30 +Wojciecha i Teresę Nawrockich – od syna z rodz.
10.00 +Halinę Ostróżańską
12.00 W int. Mamy (ur.) o Boże bł.
18.00 O siły w niesieniu krzyża dla ks. Stanisława Leśniaka
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: (Am 7, 12-15); (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14); (Ef 1, 3-14); Aklamacja (Ef 1, 17-18); (Mk 6, 7-13);
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i
przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. "Ale idźcie obuci
w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien". I mówił do nich: "Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd
wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg
waszych na świadectwo dla nich". Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu
chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE
❖ Niezależnie od różnych sytuacji, które pojawiają
się na drodze naszej wiary, odkrywamy, że Bóg
nigdy nie zmienia swojego wyboru i zawsze
przerzuca mosty między sobą a naszym życiem,
posyła do nas proroków, abyśmy przez
odnawianie przymierza zawsze byli Jego
wybranym narodem.
❖ Dziś przeżywamy Narodowy Dzień Pamięci
Ofiar
Ludobójstwa
dokonanego
przez
ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II
Rzeczypospolitej Polskiej – święto państwowe
poświęcone pamięci ofiar rzezi wołyńskiej.
Módlmy się za tych, którzy ponieśli śmierć oraz
o to, żeby już nigdy nie doszło do podobnej
zbrodni.
❖ W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 12 lipca – św. Brunon
Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), biskup,
męczennik;
– we wtorek 13 lipca – święci pustelnicy Andrzej
Świerad (†ok. 1030) i Benedykt (†ok. 1033),
wiedli pustelnicze życie na terenie Węgier;
– w czwartek 15 lipca – św. Bonawentura (ok.
1217-1274), biskup i doktor Kościoła;
– w piątek 16 lipca – Najświętsza Maryja Panna
z Góry Karmel, nazywana Matką Bożą
Szkaplerzną.
❖ 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.

❖ Z naszej wspólnoty do wieczności odeszli śp.
Antonia Przeczek i śp. Zygmunt Staniszewski.
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.
❖ Prośba do uczestników liturgii o 10.00 i 12.00 w

niedziele. Proszę nie parkować na terenie domu
opieki, który znajduje się obok kościoła
Świętych Młodzianków.
❖ 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

