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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 +Julię i Tadeusza Sztromajerów – od córki z rodz. 

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, 09.11.2021. ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI NA LATERANIE  

19.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 9) – od córki 

ŚRODA, 10.11.2021. Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 

10.00 Za ++ z rodz.  

19.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 10) – od córki 

CZWARTEK, 11.11.2021. Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa 

10.00  W int. ks. Jerzego o Boże bł. i opiekę NMP Częstochowskiej – od Przyjaciół 

19.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 11) – od córki 

PIĄTEK, 12.11.2021. Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika 

10.00 +Witolda Kruszewskiego, Józefa, Janinę, Jana Jankowskich 

19.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 12) – od córki 

SOBOTA, 13.11.2021. Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 

męczenników Polski 

08.45 ++ z rodz. Sobczak 

18.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 13) – od córki 

 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.11.2021.  

08.30 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Rojków – od M. Macadam 

10.00 +Izabelę Ignatowicz – od męża 

12.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 14) – od córki 

18.00 W int. Wspólnoty Miłosierdzia o dobre owoce seminarium 

 

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: (1 Krl 17,10-16); (Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10); (Hbr 9,24-28); Aklamacja (Mt 5,3); (Mk 12,38-44); 

Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w 

powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na 

ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. 

Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu 

bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy 

przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze 

wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego 

niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”. 
 
 

                                                WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

 Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. 

Dał nam przykazania, a więc jasne zasady, 

konkretne wymagania.  

 

 Dziś 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. 

 

 Dziś pierwsza niedziela listopada. Zmiana 

tajemnic różańcowych. 

 

 W czwartek 11 listopada będziemy świętowali 

Narodowe Święto Niepodległości – 103. 

rocznicę odzyskania niepodległości przez 

Polskę.  

 

 W tym tygodniu patronują nam: 

– w środę 10 listopada – św. Leon Wielki (ok. 

400-461), papież i doktor Kościoła; 

– w czwartek 11 listopada – św. Marcin z Tours 

(ok. 316-397), biskup, żołnierz rzymski; 

– w piątek 12 listopada – św. Jozafat (1580-

1623), biskup i męczennik; 

– w sobotę 13 listopada – Święci Benedykt, Jan, 

Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), pierwsi 

męczennicy Polski, eremici, misjonarze. 

 

 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.  

 

 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. 

 

 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/2021/20211107.html#czytania
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