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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 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 05.06.2022 – 12.06.2022 nr 23/2022 
 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 05.06.2022.  

08.30  O Boże bł., łaski i opiekę NMP Częstochowskiej w posłudze kapłańskiej dla ks. Jerzego 

(21 r. święceń) – od Przyjaciół 

10.00  W int. ks. Jerzego – od Joli 

12.00 +Tatę Ryszarda Przybyszewskiego 

 

PONIEDZIAŁEK, 06.06.2022. ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA 

W int. Maryli (ur.) 

 

WTOREK, 07.06.2022. UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 

19.00 Za Parafian 

 

ŚRODA, 08.06.2022. Wspomnienie św. Jadwigi, Królowej 

10.00 +Mariana Forystka – od Teresy 

 

CZWARTEK, 09.06.2022. ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO 

KAPŁANA 

19.00 +Tatę Janusza Bogdanowicza 

 

PIĄTEK, 10.06.2022.  

10.00 W int. Daniela i Dominika (urodzinowe) o Boże bł. 

 

SOBOTA, 11.06.2022. Wspomnienie św. Barnaby, apostoła 

13.30 Msza św. ślubna 

15.00 Msza św. ślubna 

18.00 +Alka Pasiniewicza – od rodziny 

 

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, 12.06.2022. ADORACYJNA 

08.30  +Teodozję i Pawła Szmelcerów, Stefanię Krzewską – od M. Macadam 

10.00  W podziękowaniu za dobre wyniki badań i wszelkie otrzymane łaski dla Sebastiana 

12.00 W int. młodzieży, która w 2021 roku przyjęła Sakrament Bierzmowania 
 

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: Dz 2,1–11   Ps 104   Rz 8, 8-17   J 14, 15-16. 23b-26 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a  innego 

Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i 

przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie 

jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec 

pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem". 

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

 Dziś wraz z całym Kościołem obchodzimy 

uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

Wspominamy dzień, kiedy na zgromadzonych 

w Wieczerniku Apostołów zstąpił Duch Święty 

pod postacią ognistych języków. Dzięki Jego 

mocy uczniowie wyszli z Wieczernika, aby 

głosić całemu światu orędzie zbawienia. Dziś 

prosimy, aby „Duch Święty dał nam głębiej 

zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził 

nas do całej prawdy” (modlitwa nad darami). 

Niech nas umacnia swoimi darami, abyśmy byli 

prawdziwymi świadkami Chrystusa 

w dzisiejszym świecie.  

 

 Pierwsza niedziela czerwca corocznie 

obchodzona jest także jako Dzień 

Dziękczynienia. To szczególna okazja, aby 

wyrazić wdzięczność za wszelkie dary Bożej 

dobroci.  

 

 Jutro, 6 czerwca, przypada święto Najświętszej 

Maryi Panny Matki Kościoła. Pod krzyżem 

Maryja została dana za Matkę nie tylko 

Świętemu Janowi, ale także wszystkim ludziom. 

Towarzyszy wspólnocie Kościoła od samego 

początku. Będziemy wypraszać Jej 

orędownictwa w naszych codziennych 

potrzebach.  

 

 W czwartek, 9 czerwca, przypada święto Jezusa 

Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

Naszą modlitewną pamięcią pragniemy objąć 

wszystkich kapłanów i wypraszać im Bożą 

pomoc oraz łaskę wierności na drodze 

powołania, jak również wszystkich 

przygotowujących się do kapłańskiej posługi. 

 

 Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Serca 

Pana Jezusa codziennie po Mszy Świętej 

wieczornej.  

 

 W tym tygodniu patronują nam: 

- środa, 8 czerwca – Święta Jadwiga (1374-

1399), królowa, orędowniczka pokoju, patronka 

życia małżeńskiego i rodzinnego; 

- sobota, 11 czerwca - Święty Barnaba (I/II w.), 

nazywany Apostołem, współpracownik 

Świętego Pawła, męczennik, orędownik w 

kłótniach i sporach. 

 

 Do 16 lipca przyjmuję zgłoszenia dzieci do I 

Komunii św. na rok 2023. Formularze 

zgłoszenia można pobrać w zakrystii. 

 

  Kancelaria parafialna czynna we wtorki 18.15 – 

19.00 oraz w  piątki 9.15 – 10.00.  

 

 Spowiedź od wtorku do soboty pół godziny 

przed Mszą św. oraz w czwartki w czasie 

Adoracji. 

 

 Grupy parafialne: 

• w poniedziałki o 20.00 Chór Ave Verum, 

• we wtorki o 20.00 Mężczyźni św. Józefa (1 i 

3 wtorek miesiąca), 

• we wtorki o 19.30 Krąg biblijny (2 i 4 

wtorek miesiąca), 

• 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.  
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