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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, 07.11.2021 – 14.11.2021 nr 45/2021 
 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 07.11.2021. ADORACYJNA 

08.30 Za ++ z rodz. 

10.00 W int. Eli Cząstki (ur.) – od Marysi Bodurki 

12.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 7) – od córki 

18.00 Msza św. w intencji naszych zmarłych, wymienianych w wypominkach  

 

PONIEDZIAŁEK, 08.11.2021.  

NIE MA MSZY ŚW. +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 8) – od córki 

 

WTOREK, 02.11.2021.WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH  

 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 2) – od córki 

19.00 Msza św. w intencji naszych zmarłych, wymienianych w wypominkach 

ŚRODA, 03.11.2021.  

10.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 3) – od córki 

19.00 Msza św. w intencji naszych zmarłych, wymienianych w wypominkach 

CZWARTEK, 04.11.2021. Wspomnienie św. Karola Boromeusza 

10.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 4) – od córki 

19.00 Msza św. w intencji naszych zmarłych, wymienianych w wypominkach 

PIĄTEK, 05.11.2021. Pierwszy piątek miesiąca 

10.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 5) – od córki 

19.00 Msza św. w intencji naszych zmarłych, wymienianych w wypominkach 

SOBOTA, 06.11.2021. Pierwsza sobota miesiąca 

08.45 +Genowefę Bartuś 

09.20 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 6) – od córki 

18.00 Msza św. w intencji naszych zmarłych, wymienianych w wypominkach 

 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 07.11.2021. ADORACYJNA 

08.30 Za ++ z rodz. 

10.00 W int. Eli Cząstki (ur.) – od Marysi Bodurki 

12.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 7) – od córki 

18.00 Msza św. w intencji naszych zmarłych, wymienianych w wypominkach  

 

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: (Ap 7, 2-4. 9-14); (Ps 24,1-6); (1 J 3, 1-3); Aklamacja (Mt 11,28); (Mt 5,1-12a); 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i 

nauczał ich tymi słowami: "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, 

którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają 

pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy 

mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w 

niebie". 
 

                                                WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

 Dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych ma 

bardzo radosny charakter, bowiem wspominamy 

tych, którzy żyli przed nami i po wypełnieniu 

woli Bożej osiągnęli wieczne szczęście 

przebywania z Bogiem w niebie.  

  

 We wtorek 2 listopada – Dzień Zaduszny. W 

liturgii Kościół wspomina wszystkich wiernych 

zmarłych, którzy poprzedzili nas na drodze 

wiary.  

 

 Przez cały listopad w 8 dowolnie wybranych dni 

można uzyskać odpust zupełny za pobożne 

nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy 

za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe 

warunki otrzymania odpustu, czyli być w stanie 

łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, 

pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez 

papieża, wykluczyć przywiązanie do 

jakiegokolwiek grzechu. Odpust można 

ofiarować wyłącznie za zmarłych. Od 2 do 7 

listopada Msze św. wieczorne za zmarłych 

polecanych, a po nich różaniec z wypominkami. 

 

  5 listopada przypada pierwszy piątek miesiąca. 

Spowiedź od godz. 18.00. 

 

 W przyszłą niedzielę Bal Wszystkich Świętych 

dla dzieci. Bal zaczniemy po Mszy św. o godz. 

10.00. W programie muzyka, malowanie 

twarzy, konkurs najlepiej przebranych, konkurs 

wiedzy o świętych. 

 

 Bardzo dziękuję p. Łukaszowi Krajdzie za 

naprawienie elektryki w kościele Świętych 

Młodzianków, p. Markowi Tesarczykowi za 

serwis pieca i p. Grzegorzowi Koziełowi za 

wykonanie podestu pod głośniki. 

 

 Kancelaria parafialna czynna we wtorki o 18.15 

– 19.00 oraz piątki 9.15 – 10.00.  

 

 Spowiedź od wtorku do soboty pół godziny 

przed Mszą św. 

 

 

 

 

 Grupy parafialne: 

• w poniedziałki Chór Ave Verum, 

• 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 grup AA. 

 

 Trwa październikowy turniej tenisa stołowego w 

Sali parafialnej. Zmagania odbywają się co 

niedzielę po Mszy św. o 10.00.  

 

 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 

tylko od tego aktu zależy przynależność do 

parafii, ale także 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/2021/20211101.html#czytania
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