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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, 05.12.2021 – 12.12.2021 nr 49/2021 
 

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 

 

PONIEDZIAŁEK, 06.12.2021.  

NIE MA MSZY ŚW. +Cecylię Długosz (gregoriańska 6) 

WTOREK, 07.12.2021. Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 

 +Cecylię Długosz (gregoriańska 7) 

19.00 +Mamę Grażynę (5 r. śm.) – od córki z rodz. 

ŚRODA, 08.12.2021. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

10.00 +Mieczysława i Jadwigę  

19.00 +Cecylię Długosz (gregoriańska 8) 

CZWARTEK, 09.12.2021.  

10.00 +Jana i Marię Śmietanów 

19.00 +Cecylię Długosz (gregoriańska 9) 

PIĄTEK, 10.12.2021.  

10.00 +Kazimierę Anusiewicz – od syna 

19.00 +Cecylię Długosz (gregoriańska 10) 

SOBOTA, 11.12.2021.  

08.45 +Marka Kunysza – od przyjaciół 

18.00 +Cecylię Długosz (gregoriańska 11) 

 

III NIEDZIELA ADWENTU, 12.12.2021.  

08.30 +Adelajdę, Aleksandra i Rosa Macadam – od M. Macadam 

10.00 +Cecylię Długosz (gregoriańska 12) 

12.00 +Andrzeja Migacza – od Ewy z Mariuszem 

18.00 W int. Daniela (45 ur.) o Boże bł. i opiekę NMP – od żony i dzieci 
 

 

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: (Ba 5,1-9); (Ps 126,1-2ab,2cd-4,5-6); (Flp 1,4-6.8-11); Aklamacja (Łk 3,4.6); (Łk 3,1-6); 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod 

tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych 

kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził 

więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze 

mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda 

dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste 

drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. 

 

                                                WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

 Dziś druga niedziela Adwentu. Trwamy w 

radosnym czasie oczekiwania na spotkanie 

z Panem. Jednocześnie już po raz 22. 

obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy 

materialnej Kościołowi na Wschodzie. II taca 

przeznaczona na ten cel. 

 

 Zabawa Mikołajkowa dziś od 14.00 do 17.00. 

Bilety po 5 funtów do nabycia w zakrystii po 

Mszach św.  

 

 W środę 8 grudnia obchodzimy uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny. W środę nie będzie rorat. 

 

 Msze Święte roratne sprawowane są od wtorku 

do piątku o godz. 19.00. Serdecznie 

zapraszamy! Zabierzmy ze sobą lampiony.  

 

 Przy ołtarzu pobłogosławione opłatki na stół 

wigilijny. 

 

 W tym tygodniu patronuje nam: 

- wtorek, 7 grudnia – Święty Ambroży (ok. 339-

397), biskup Mediolanu, wybitny teolog, 

obrońca Bożej nauki i doktor Kościoła.  

 

 Dzień spowiedzi adwentowej w najbliższą 

sobotę od 16.00 do 18.30. 

 

 Adoracja najświętszego Sakramentu w czwartki 

19.30 – 20.30. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 

 

 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); 

• w pierwsze piątki dodatkowo o 19.00; 

• w pierwsze soboty dodatkowo o 8.45. 

 

❖ 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. 

 

 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. 

 

http://mateusz.pl/czytania/2021/20211205.html#czytania


 Bóg zapłać za wszystkie ofiary na potrzeby 

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

00617950 
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