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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, 26.07.2021 – 01.08.2021 nr 30/2021 
 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.07.2021.  

08.30 +Bolesława  

10.00 Za Parafian 

12.00 +Krzysztofa, Jadwigę Baczyńskich (r. śm.) i zm. z rodz. Baczyńskich 

18.00  +Babcię Annę Sak – od wnuczki z rodz. 

 

PONIEDZIAŁEK, 26.07.2021. Wspomnienie świętych Joachima i Anny 

11.30   Msza święta pogrzebowa śp. Antoniny Przeczek 

 

WTOREK, 27.07.2021.  

19.00 +Kazimierę i Józefa Szadkowskich, + z rodziny oraz o Boże bł. dla Anny 

 

ŚRODA, 28.07.2021. 

10.00 +Mamę Zofię Szychtę (ur.) – od córki Joanny z rodziną 

 

CZWARTEK, 29.07.2021. Wspomnienie św. Marty 

11.30 Msza Święta pogrzebowa śp. Danuty Konop 

19.00 +Alberta – od Eli i Marcina 

 

PIĄTEK, 30.07.2021.  

10.00 +Mariana Falkowskiego 

 

SOBOTA, 31.07.2021. Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli 

18.00 +Henryka Kwiecińskiego – od córki z rodziną 

 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 01.08.2021.  

08.30 W int. członków Żywego Różańca 

10.00 ………………….. 

12.00 Za Parafian 

18.00  O zdrowie, Boże bł. oraz potrzebne łaski dla rodziny Sienkiel 

 

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: (2 Krl 4, 42-44); (Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18); (Ef 4, 1-6); Aklamacja (Łk 7, 16); (J 6, 1-15);  

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano 

znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało 

się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do 

Filipa: "Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?" A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma 

czynić. Odpowiedział Mu Filip: "Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę 

otrzymać". Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: "Jest tu jeden chłopiec, który ma 

pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?" Jezus zaś rzekł: "Każcie ludziom usiąść". A w 

miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął 

chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A 

gdy się nasycili, rzekł do uczniów: "Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło". Zebrali więc i ułomkami z 

pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie 

spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: "Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat". Gdy więc 

Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. 
 

                                                WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

 Jezus może spełnić nasze prośby, przemienić 

nasze życie, dosłownie dokonać cudu, o ile z 

pełnym zaufaniem potrafimy złożyć w Jego 

dłonie to, co czasami określamy jako 

„niewiele”. Uczmy się od apostołów postawy 

zawierzenia, z którą złożyli w dłonie Jezusa 

pięć chlebów i dwie ryby. W czasie wakacji 

troszczmy się o ubogacenie swojej duchowości 

i znajdźmy czas na budowanie pięknych relacji 

z bliskimi. 

 

 Za tydzień 1 sierpnia będziemy obchodzili 77. 

rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. 

Pamiętajmy o tych, którzy oddali życie za 

wolność ojczyzny. 

 

 W tym tygodniu patronują nam: 

– w poniedziałek 26 lipca – Święci Joachim i 

Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny, 

dziadkowie Pana Jezusa; 

– w czwartek 29 lipca – św. Marta, siostra 

Łazarza i Marii; 

– w sobotę 31 lipca – św. Ignacy Loyola (1491-

1556), prezbiter, założyciel Towarzystwa 

Jezusowego, 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. 

❖ 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. 

❖ 26 lipca o godz. 11.30 pogrzeb +Antoniny 

Przeczek, w czwartek 29 lipca o godz.11.30 

pożegnamy + Danutę Konop.  

 

❖ 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://www.mateusz.pl/czytania/2021/20210725.html#czytania
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