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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 ADWENTU, 28.11.2021 – 05.12.2021 nr 48/2021 
 

I NIEDZIELA ADWENTU, 28.11.2021.  

08.30 W int. Nikodema (5 ur.) i Gabrysi o Boże bł. i łaski 

10.00 W int. Marianny i Jacka Główków (31 r. ślubu) o Boże bł. i spełnianie się woli Bożej 

12.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 28) – od córki 

18.00 W int. Emila (ur.) 

 

PONIEDZIAŁEK, 29.11.2021.  

NIE MA MSZY ŚW. +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 29) – od córki 

WTOREK, 30.11.2021. ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA 

19.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 30) – od córki 

ŚRODA, 01.12.2021.  

10.00 +Zygmunta Staniszewskiego – od Jadzi z rodz.  

19.00 +Cecylię Długosz (gregoriańska 1) 

CZWARTEK, 02.12.2021.  

10.00  +Rodziców Stanisława i Leokadię, męża Henryka i brata Ryszarda 

19.00 +Cecylię Długosz (gregoriańska 2) 

PIĄTEK, 03.12.2021. Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego 

10.00 +Cecylię Długosz (gregoriańska 3) 

19.00 +Mariana 

SOBOTA, 04.12.2021. Wspomnienie św. Barbary,  

08.45 +Stanisława Bartusia 

18.00 +Cecylię Długosz (gregoriańska 4) 

 

II NIEDZIELA ADWENTU, 05.12.2021. ADORACYJNA 

08.30 W int. Barbary Trzebiatowskiej – od M. Macadam 

10.00 +Cecylię Długosz (gregoriańska 5) 

12.00 W int. Marianny (ur.) o Boże bł. i spełnienie się woli Bożej w życiu 

18.00 W int. Tobiasza (12 ur.) o Boże bł. i opiekę NMP 
 

 

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: (Jr 33,14-16); (Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14); (1 Tes 3,12-4,2); Aklamacja (Ps 85,8); (Łk 21,25-28.34-36); 

 

                                                WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

 Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas 

radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście 

Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) 

będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego 

przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 

do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie 

przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego 

przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość 

Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten 

czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w 

tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako 

Emmanuel – Bóg z nami. 

  

 Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i 

duszpasterski. Trwamy w realizacji programu 

duszpasterskiego poświęconego tajemnicy 

Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje 

życie”. W trzecim już roku pracy duszpasterskiej 

będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w 

pokoju Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa 

zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „…ten kto Mnie 

spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).   

 

 W czasie adwentowego oczekiwania zapraszamy 

serdecznie wszystkich na Msze Święte roratne; 

szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci i 

młodzieży. W naszym kościele będą one celebrowane 

od poniedziałku do piątku o godz. 19.00. Przynieśmy 

ze sobą lampiony, aby ze światłem w dłoniach 

oczekiwać przyjścia Pana. Przy ołtarzu opłatki na stół 

wigilijny. 

 

 W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek, 

piątek i sobota miesiąca. W czwartek nie będzie 

adoracji Najświętszego Sakramentu. W piątek 

spowiedź od godz. 18.00. W sobotę o 8.45 Msza św. 

ku czci Niepokalanego Serca NMP. 

 

 Najbliższa niedziela, 5 grudnia, będzie 2. niedzielą 

Adwentu. To także Dzień modlitwy i pomocy 

materialnej Kościołowi na Wschodzie. II taca 

przeznaczona na ten cel. 

 

 W tym tygodniu patronują nam: 

- wtorek, 30 listopada – Święty Andrzej, brat 

Świętego Piotra, pierwszy uczeń powołany na 

Apostoła; 

- piątek, 3 grudnia – Święty Franciszek Ksawery 

(1506-1552), jezuita, niestrudzony głosiciel 

Ewangelii i patron misjonarzy katolickich;  

- sobota, 4 grudnia – Święta Barbara, (II/III w.), 

dziewica i męczennica, patronka dobrej śmierci, 

orędowniczka górników, hutników oraz osób 

bezrobotnych.  

 

 Zapraszamy na Zabawę Mikołajkową w niedzielę 5 

grudnia, od 14.00 do 17.00. Zabawa pełna energii i 

pogodnego ducha. Bilety po 5 funtów do nabycia w  

 

 

kancelarii lub w zakrystii po Mszach św. w niedzielę.  

 

 Kancelaria parafialna czynna we wtorek 18.15 – 

19.00 oraz piątek 9.15 – 10.00.  

 

 Spowiedź od wtorku do soboty pół godziny przed 

Mszą św. 

 

 Od 1 stycznia 2022 roku zmienia się układ Mszy św.: 

• W niedziele będą o 8.30; 10.00 i 12.00 (nie będzie 

Mszy św. o 18.00),  

• wtorki, czwartki o 19.00, 

• środy, piątki o 10.00, 

• soboty o 18.00 (niedzielna). 

 

 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. 

 

❖ 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. 

 

 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/2021/20211128.html#czytania
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