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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, 01.08.2021 – 08.08.2021 nr 31/2021 
 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 01.08.2021.  

08.30 W int. członków Żywego Różańca 

10.00 w int. Sylwii i Jerzego Juszczyńskich (10 r.ślubu) 

12.00 +z rodz. Andrzejczyk i Wojtczak 

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

 

PONIEDZIAŁEK, 02.08.2021.  

        nie ma Mszy Świętej 

 

WTOREK, 03.08.2021.  

19.00 ++ z rodziny Sienkiel i Karpińskich 

 

ŚRODA, 04.08.2021. św. Jana Marii Vianneya 

10.00 o Boże błog. i Dary Ducha Świętego dla Szymusia ( z okazji chrztu) 

 

CZWARTEK, 05.08.2021. Rocznica poświęcenia Bazyliki NMP 

19.00 w int. ks. Władysława Wyszowadzkiego i ks. Aleksandra Dasika- o Boże błog. (od Janiny) 

 

PIĄTEK, 06.08.2021. Przemienienie Pańskie  

10.00 int. Bernadetty i Tomasza- o umocnienie w wierze, o łaski i zdrowie 

19.00 + tatę Mariana- o łaskę nieba 

 

SOBOTA, 07.08.2021. Świętych męczenników: Sykstusa II, św. Kajetana 

18.00 dziękczynna z podziekowaniami św. Annie za wyproszone łaski 

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 08.08.2021.  

08.30 ++ Irenę i  Karola Wędzichów 

10.00 + Andrzeja Łomińskiego – od syna z rodz. 

12.00 w int. Krysi Nowakowskiej- od Marii Macadam 

18.00  + Krystynę Lisowską- od syna z rodziną 

 

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: (Wj 16, 2-4. 12-15); (Ps 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54); (Ef 4, 17. 20-24); Aklamacja (Mt 4, 4b); (J 6, 24-35);  

 

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i  tam 

szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: "Rabbi, kiedy tu przybyłeś?" W odpowiedzi rzekł im 

Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. 

Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem 

pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec". Oni zaś rzekli do Niego: "Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?" Jezus, 

odpowiadając, rzekł do nich: "Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał". Rzekli do Niego: "Jaki więc Ty 

uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do 

jedzenia chleb z nieba”". Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba , ale dopiero 

Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu". Rzekli 

więc do Niego: "Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!" Odpowiedział im Jezus: "Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie 

będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie". (J 6,24-35 

 

                                                WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

1.  Jutro, 2 sierpnia, możemy uzyskać odpust 

zupełny Porcjunkuli, związany ze św. Franciszkiem 

z Asyżu. Aby uzyskać odpust, należy: pobożnie 

nawiedzić kościół, odmówić w nim modlitwę Ojcze 

nasz i wyznanie wiary, być w stanie łaski 

uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić 

się w intencjach wyznaczonych przez papieża, 

wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek 

grzechu.  

 

2.  W tym tygodniu przypada pierwszy 

czwartek miesiąca. Wieczorna Msza Święta w jęz. 

łacińskim w czasie której będziemy modlić się o 

nowe powołania. 

 

3.   Będziemy również przeżywali pierwszy 

piątek- święto Przemienienia Pańskiego. Msze o 

godz.10.00 i 19.00 (okazja do spowiedzi od.9.30 i 

od 18.00 i Komunii Świętej wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu Jezusowemu). Dzień później  

pierwsza sobota miesiąca.  

 

4. Dziś obchodzimy 77. rocznicę wybuchu 

powstania warszawskiego. Pamiętajmy o tych, 

którzy oddali życie za wolność ojczyzny. 

 

5. W tym tygodniu patronuje nam:                      

– św. Jan Maria Vianney- patron proboszczów 

 

6. 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. 

 

7. Kancelaria parafialna czynna we wtorki 18.30 – 

19.00 oraz piątki 9.30 – 10.00.  

 

8.  Spowiedź od wtorku do soboty pół godziny 

przed Mszą św. 

 

9. 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. 

 

 

10. 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. 

 
11. 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. 

 

12. Bóg zapłać za wszystkie ofiary na potrzeby 

Parafii. Konto Parafii: PCM Croydon 30-94-57; 

00617950 

 
 

http://mateusz.pl/czytania/2021/20210801.html#czytania
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