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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, 14.11.2021 – 21.11.2021 nr 46/2021 
 

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 

 

PONIEDZIAŁEK, 15.11.2021.  

NIE MA MSZY ŚW. +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 15) – od córki 

 

WTOREK, 16.11.2021.  

19.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 16) – od córki 

ŚRODA, 17.11.2021. Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej 

10.00 +Wojciecha i Olimpię Starzyńskich – od wnuka Marcina z rodz.  

19.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 17) – od córki 

CZWARTEK, 18.11.2021. Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 

10.00  +Tomka 

19.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 18) – od córki 

PIĄTEK, 19.11.2021.  

10.00 +Stanisława Kasprzaka  

19.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 19) – od córki 

SOBOTA, 13.11.2021. Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego 

08.45 W int. Alicji (ur) z prośbą o Boże bł. i opiekę NMP 

18.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 20) – od córki 

 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA, 21.11.2021.  

08.30 +Karola Wędzichę – od Rodziny 

10.00 Dziękczynna za 15 lat małżeństwa Macieja i renaty 

12.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 21) – od córki 

18.00 +Mamę Halinę Kwiatkowską (1 r. śm.), Zenobiusza Kwiatkowskiego i +dziadków 

 

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: (Dn 12,1-3); (Ps 16,518.9-10.11); (Hbr 10,11-14.18); (Łk 21,36); (Mk 13,24-32); 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą 

padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą  i 

chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż  do szczytu nieba. A od drzewa 

figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, 

gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to 

wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w 

niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. 

 

                                                WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

 Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na 

tym świecie jest tylko etapem pielgrzymki ku 

niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował 

nam Bóg. Świat się zmienia, lecz słowo Boga trwa 

na wieki.  
 

 Obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem 

Prześladowanym. Obchodzimy także Światowy 

Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża 

Franciszka w 2016 r. na zakończenie 

Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.  

 

 W przyszłą niedzielę zakończymy rok liturgiczny 

uroczystością Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata. II taca przeznaczona na IPAK. 

 

 W tym tygodniu patronują nam: 

– w środę 17 listopada – św. Elżbieta Węgierska 

(1207-1231), zakonnica, żona Ludwika IV, po 

śmierci męża poświęciła się wychowaniu dzieci, 

modlitwie, znana z niezwykłego miłosierdzia 

wobec ubogich; 

– w czwartek 18 listopada – bł. Karolina 

Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, 
zginęła z rąk carskiego żołnierza w obronie 

czystości; 

– w sobotę 20 listopada – św. Rafał Kalinowski 

(1835-1907), prezbiter, niezwykły spowiednik. 

 

 Przez cały listopad w 8 dowolnie wybranych dni 

można uzyskać odpust zupełny za pobożne 

nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za 

zmarłych.  

 
 Bardzo dziękuje tym którzy odpowiedzieli na mój 

apel i przyszli posprzątać kościół Świętych 

Młodzianków: Izabeli Baczyńskiej, Annie i 

Przemysławowi Duszakom, Urszuli 

Kwiatkowskiej, Władysławie Ryś i Monice 

Stępniak. 

 

 Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali 

się w przygotowanie Balu Wszystkich Świętych 
dla dzieci – p. Grzegorzowi Ostróżańskiemu, 

Anecie Vibaharan, Katarzynie Zajko, Ewie 

Nalewajko, Barbarze Trzebiatowskiej, Marii 

Andrych, Elżbiecie i Przemysławowi Anielskim, 

Henrykowi Skrzyniarzowi, Weronice Seweryn, 

Annie i Bartłomiejowi Karnym i wszystkim 

rodzicom zaangażowanym w pomoc. 

 

 Zapraszamy na Zabawę Mikołajkową w niedzielę 

5 grudnia, od 14.00 do 17.00. Zabawa pełna 
energii i pogodnego Ducha. Na trzeźwo z wodą i 

sokami. Bez zbędnego C2H5OH. 1)strój kolorowy 

2) konkurs na najlepszą parę tancerzy 3) punkcik 

malowania twarzy  4) ciasta i napoje. Bilety po 5 

funtów. Bilety do nabycia w kancelarii lub w 

zakrystii po Mszach św. w niedzielę.  

 

 Kancelaria parafialna czynna w środę 18.15 – 

19.00 oraz piątek 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/2021/20211114.html#czytania
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