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M S Z E  Ś W I Ę T E   

W NIEDZIELE O GODZ. 830; 1000,1200;                                                                                                     W SOBOTĘ O GODZ: 1800 (EUCHARYSTIA NIEDZIELNA)                         

WTOREK; CZWARTEK 19.00                                                                                                                                                                        ŚRODA; PIĄTEK 10.00 

MSZE ŚW. O 10.00 I 12.00 W KOŚCIELE ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW 192 SELHURST ROAD, SE25 6XX 

OKRES ZWYKŁY, 16.01.2022 – 23.01.2022 nr 3/2022 
 

II NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.01.2022.  

08.30 +Walerię Lisowską i jej męża oraz Marka Price – od M. Macadam 

10.00  W int. Grzesia i Daniela (ur.) 

12.00 W int. Pauliny (ur.) o Boże bł. i spełnienie wie woli Bożej 

 

PONIEDZIAŁEK, 17.01.2022.  

NIE MA MSZY ŚW.  

 

WTOREK, 18.01.2022.  

19.00 +Szczepana, Martę Kamińskich, Zofię, Józefa Rogalów, Adama, Macieja Salamonów 

 

ŚRODA, 19.01.2022. Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa  

10.00 +Mamę Józefę Łoboda (1 r. śm.) – od córki z mężem  

 

CZWARTEK, 20.01.2022.  

19.00 +Marka i Henryka Szychtów – od Joanny 

 

PIĄTEK, 21.01.2022. Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy 

10.00 +Arcybiskupa Stanisława Nowaka 

 

SOBOTA, 22.01.2022. 

18.00 W int. Szymona i Witolda (ur.) o zdrowie i Boże bł.  

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.01.2022.  

08.30 W int. Samuela (r. chrztu św.) – od M. Macadam 

10.00  W int. Mateusza Mistrzaka (26 ur.) 

12.00 +Edwarda i Cecylię Mentków 
 

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: Iz 62, 1-5; Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac; 1 Kor 12, 4-11; Aklamacja 2 Tes 2, 14; J 2, 1-11; 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A 

kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: "Nie mają wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, 

Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy 

miary. Jezus rzekł do sług: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: "Zaczerpnijcie teraz i 

zanieście staroście weselnemu". Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd 

ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia 

najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory". Taki to początek znaków uczynił Jezus 

w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 

 

                                                WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

 Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w 

ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony 

kolor szat liturgicznych. Prosimy Boga, aby dał 

nam poznać, co należy czynić, i udzielił siły do 

wypełnienia poznanych obowiązków (kolekta 

mszalna). 

 

 Dziś o 16.00 koncert polskich i angielskich 

kolęd w kościele Świętych Młodzianków. Po 

koncercie kawa i ciastko w naszej Sali 

parafialnej. 

 

 Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy 

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 

Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie 

różnych wyznań gromadzą się na wspólnych 

nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach 

ekumenicznych. W ten sposób podejmują 

wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i 

doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących 

w Chrystusa.  

 

 W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzili 

Dzień Babci, a w sobotę,  22 stycznia – Dzień 

Dziadka. Niech będzie to czas szczególnej 

pamięci i życzliwości dla naszych dziadków 

i babć. Żyjącym wypraszajmy obfitość Bożego 

błogosławieństwa, a zmarłym radość życia 

wiecznego.  

 

 W tym tygodniu patronują nam:  

- poniedziałek, 17 stycznia – Święty Antoni 

(III/IV w.), opat, który całe życie poświęcił 

pracy, modlitwie i pokucie; 

- środa, 19 stycznia – Święty Józef Sebastian 

Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, 

opiekun ubogich, wielki czciciel Maryi i Serca 

Jezusowego;  

- piątek, 21 stycznia – Święta Agnieszka (III/IV 

w.), dziewica i męczennica. 

 

 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. 

 

 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 czwartek po Mszy św. wieczornej Adoracja 

Najświętszego Sakramentu do godz. 20.30. 

 

 Bardzo proszę o kontakt osobę, która zamówiła 

intencję 26 stycznia o 10.00: O Boże bł. i 

zdrowie dla przyjaciół. 

 

 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.  

http://mateusz.pl/czytania/2022/20220116.html#czytania
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