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MSZE ŚWIĘTE  

W NIEDZIELE O GODZ. 830; 1000,1200; 1800                                                     W SOBOTĘ O GODZ. 845; 1800 (EUCHARYSTIA NIEDZIELNA)                         

WTOREK 19.00; ŚRODA - PIĄTEK 10.00 I 19.00 

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

OKRES ZWYKŁY, 12.09.2021 – 19.09.2021 nr 37/2021 
 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.09.2021. ADORACYJNA  

08.30 +ks. Józefa Gałuszkę – od M. Macadam 

10.00 +Pawła Pietraszewskiego – od żony i dzieci 

12.00 +Piotra Żuchowskiego (gregoriańska 12) 

18.00 +Piotra Niewiadomskiego (6 r. śm.) 

 

PONIEDZIAŁEK, 13.09.2021.Wspomnienie św. Jana Chryzostoma 

NIE MA MSZY ŚW. 

 

WTOREK, 14.09.2021. ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

19.00 +Piotra Żuchowskiego (gregoriańska 14) 

ŚRODA, 15.09.2021. Wspomnienie NMP Bolesnej 

10.00 W int. Julki o zdrowie i Boże bł. 

19.00 +Piotra Żuchowskiego (gregoriańska 15) 

CZWARTEK, 16.09.2021. Wspomnienie św. Korneliusza i Cyprian, męczenników 

10.00 +Annę Szuba 

19.00 +Piotra Żuchowskiego (gregoriańska 16) 

PIĄTEK, 17.09.2021r.  

10.00 +Stanisława Cząstkę 

19.00 +Piotra Żuchowskiego (gregoriańska 17) 

SOBOTA, 18.09.2021. ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 

09.00 +Piotra Żuchowskiego (gregoriańska 18) 

18.00 O Boże bł. i zdrowie dla Izabeli i Marka (22 r. ślubu) o uświęcenie miłości 

 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.09.2021.  

08.30 W int. Iwony i Jacka (r. ślubu) 

10.00 +Jana Kozikowskiego – od Ani i Dominika z dziećmi 

12.00 W int. męża Adama (ur.) o dar męstwa i mądrości oraz prowadzenie św. Józefa 

18.00 +Piotra Żuchowskiego (gregoriańska 19) 

 

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 2, 12. 17-20); (Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8); (Jk 3, 16 – 4, 3); Aklamacja (2 Tes 2, 14); (Mk 9, 30-37); 

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: 

"Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie  rozumieli 

tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?" Lecz 

oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do 

nich: "Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Potem wziął dziecko, postawił je przed 

nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie 

przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał". 
 

                                                WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

 Dziś wspomnienie Imienia Maryi. To imię ze 

wszystkich po Jezusie najczcigodniejsze; imię, 

które Trójca Przenajświętsza przeznaczyła dla 

Tej, która miała być zarazem Córką Ojca, Matką 

Syna i Oblubienicą Ducha Świętego. Według 

Ojców Kościoła, imię Maryja ma potrójne 

znaczenie. W syryjskim języku oznacza „panią”, 

„władczynię”, „królową”. W hebrajskim: 

Miriam, znaczy „gwiazda morza” i wreszcie 

oznacza „morze łask” i „morze gorzkości”.  

 

 Dziś II taca na Fundację Kardynała Glempa. 

 

 We wtorek 14 września święto Podwyższenia 

Krzyża świętego. Krzyż to znak zbawienia – 

znak mojej wiary. Czy za każdym razem, gdy go 

czynię, robię to z pełną świadomością? Czy w 

moim domu jest dla niego godne miejsce? 

 

 17 września obchodzimy rocznicę napaści 

Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 r. 

Pamiętajmy o tej tragicznej karcie historii i 

módlmy się za wszystkich poległych na 

Wschodzie w obronie ojczyzny. 

 

 W sobotę 18 września święto patrona dzieci i 

młodzieży – św. Stanisława Kostki. O godz. 

9.00 uroczysta Msza Święta dla dzieci i 

młodzieży szkolnej. 

 

 W tym tygodniu patronują nam: 

– w poniedziałek 13 września – św. Jan 

Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor 

Kościoła; 

– w środę 15 września – Najświętsza Maryja 

Panna Bolesna; 

– w czwartek 16 września – święci męczennicy 

Korneliusz (†253), papież, i Cyprian (†258), 

biskup, gorliwi duszpasterze i obrońcy wiary; 

– w sobotę 18 września – św. Stanisław Kostka 

(1550-1568), zakonnik, patron Polski, dzieci i 

młodzieży. 

 

 Kancelaria parafialna czynna we wtorki 18.15 – 

19.00 oraz w piątki 9.15 – 10.00.  

 

 Spowiedź od wtorku do soboty pół godziny 

przed Mszą św. 

 

❖ Msze św. wotywne: 

• we wtorek o 19.00 Msza św. o św. Józefie 

• w środę o 10.00 Msza św. o Miłosierdziu 

Bożym i koronka do Miłosierdzia Bożego. 

• w środę o 19.00 Msza św. i Nowenna do 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

• w czwartek po Mszy św. wieczornej 

Adoracja Najświętszego Sakramentu do 

godz. 20.30. 

 

 Grupy parafialne: 

• we wtorki o 20.00 Mężczyźni św. Józefa, 

• w środy o 10.00 Klub Seniora, 

• w czwartki po adoracji Schola, 

• w piątki o 20.00 Wspólnota Miłosierdzia. 

 

 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. Słowo 

„zapisać się” można zaznaczyć w cudzysłowie, 

ponieważ nie od tego aktu zależy przynależność do 

parafii, ale od rzeczywistego uczęszczania do 

kościoła czyli budowania Wspólnoty.  

 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary na potrzeby 

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

00617950 

http://mateusz.pl/czytania/2021/20210919.html#czytania
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