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MSZE ŚWIĘTE  

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, 23.01.2022 – 30.01.2022 nr 4/2022 
 

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 

 

PONIEDZIAŁEK, 24.01.2022.  

NIE MA MSZY ŚW.  

 

WTOREK, 25.01.2022.  

NIE MA MSZY ŚW.  

 

ŚRODA, 26.01.2022.  

NIE MA MSZY ŚW.  

 

CZWARTEK, 27.01.2022.  

NIE MA MSZY ŚW.  

 

PIĄTEK, 28.01.2022.  

NIE MA MSZY ŚW.  

 

SOBOTA, 29.01.2022. 

18.00 +Marcina Rusiłowicza (1 r. śm.) – od siostry z rodz.  

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.01.2022.  

08.30 +Irenę Wędzichę (1 r. śm.) – od rodziny 

10.00  W int. Iwony (ur.) 

12.00 +Jerzego Doskocza (3 r. śm.) i zm. z rodz. 
 

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. 
 

 

 

 

about:blank


 

 

   

 

Czytania: (Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10); (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15); (1 Kor 12, 12-30); Aklamacja (Łk 4, 18); (Łk 1, 1-4; 4, 14-21); 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali 

ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od 

pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci 

udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś 

nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień 

szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy 

księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 

abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał 

wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były 

w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście".  

 

                                                WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE

 

● Dziś trzecia niedziela zwykła w roku 

kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 

2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa 

Bożego. To szczególne zaproszenie, aby 

odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma 

Świętego. Papież przypomina, że „Jezus 

Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo 

Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu 

i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami 

zostaje” (List apostolski Ojca Świętego 

Franciszka „Aperuit illis”, nr 8). Niech będzie to 

szczególny czas odkrywania Boga i umacniania 

wiary przez lekturę tekstów natchnionych.  

 

● Wielkie Bóg zapłać wszystkim, którzy 

zaangażowali się w przygotowanie koncertu 

kolęd. Panu Jurkowi Pockertowi, chórom: Ave 

Verum, Chórowi ludowemu, Karolince, Scholi 

Parafialnej i Violinkom. Niedzielnej Kawiarence 

i Scholi za przygotowanie poczęstunku. I 

uczestnikom za przybycie. 

 

● We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne 

święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono 

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 

Chrześcijan. 

 

● W czwartek, 27 stycznia, obchodzony jest 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach 

Holokaustu. Ogarnijmy modlitewną pamięcią 

wszystkich członków narodu żydowskiego, 

którzy zginęli w wyniku hitlerowskich zbrodni, a 

także tych, którzy niosąc im pomoc, zostali 

zamordowani.  

 

● W tym tygodniu patronują nam:  

- poniedziałek, 24 stycznia – Święty Franciszek 

Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, 

patron dziennikarzy; 

- środa, 26 stycznia – Święci Biskupi 

Tymoteusz i Tytus (I w.), bliscy 

współpracownicy Świętego Pawła Apostoła; 

- piątek, 28 stycznia – Święty Tomasz z Akwinu 

(1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, filozof 

i teolog chrześcijański. 

 

● Od poniedziałku do piątku nie będzie Mszy św. 

w naszej parafii. 

 

● Kancelaria parafialna nieczynna w tym tygodniu.  

 

 

 

● 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/2022/20220123.html#czytania
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