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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 

OKREZ ZWYKŁY, 12.06.2022 – 19.06.2022 nr 25/2022 
 

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 

 

PONIEDZIAŁEK, 13.06.2022. Wspomnienie św. Antoniego z Padwy 

NIE MA MSZY ŚW. 

 

WTOREK, 14.06.2022. Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika 

19.00 Dziękczynna za Wspólnotę Miłosierdzia z prośbą o dary Ducha Świętego  

 

ŚRODA, 15.06.2022.  

10.00 +Rodziców Jana i Anielę – od córki Teresy 

11.00 Msza św. żałobna za +Kazimierę Brzeską 

 

CZWARTEK, 16.06.2022.  

19.00 +Irenę Kwiatkowską (10 r. śm.) – od córki 

 

PIĄTEK, 17.06.2022. Wspomnienie św. Brata Alberta 

10.00 +Mamę Jadwigę i Lucynę Rzeczyckie 

 

SOBOTA, 18.06.2022.  

18.00 W int. ks. Jerzego (ur.) – od r. Wójciaków 

 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ, 19.06.2022.  

08.30  W kolejną rocznicę chrztu Heleny – od M. Macadam 

10.00  +Tatę Mariana Stawowskiego (6 r. śm.) – od córki z rodz. 

12.00 W int. Jolanty i Wojciecha (18 r. ślubu) o Boże bł. i łaski 
 

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: (Prz 8,22-31); (Ps 8,4-5.6-7.8-9); (Rz 5,1-5); Aklamacja; (J 16,12-15); 

Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, 

Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam 

rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego 

powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”. 

 

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

 Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy, w której 

Kościół wyznaje wiarę w Jednego Boga 

w Trzech Osobach. Ta prawda wiary przekracza 

możliwości naszego rozumu i pozostaje dla nas 

wielką tajemnicą. Najprostszym jej wyznaniem 

jest modlitwa „Chwała Ojcu i Synowi, 

i Duchowi Świętemu (…), a także znak krzyża.  

 

 W najbliższą sobotę Uroczystość I Komunii św. 

ze szkoły na South Croydon. 29 dzieci po raz 

pierwszy przystąpi do Stołu Pańskiego. 

 

 W przyszłą niedzielę, 19 czerwca, będziemy 

obchodzili uroczystość Najświętszego Ciała i 

Krwi Chrystusa, popularnie zwaną świętem 

Bożego Ciała. Przez udział w procesji 

wyznajemy naszą wiarę w realną obecność 

Chrystusa w Chlebie eucharystycznym. Msza 

św. z procesją o godz. 12.00 w kościele 

Świętych Młodzianków. 4 ołtarze 

przygotowują: Schola, Wspólnota Miłosierdzia, 

MSJ, rodzice dzieci komunijnych. 

 

 W tym tygodniu patronują nam: 

- poniedziałek, 13 czerwca – Święty Antoni z 

Padwy (1195-1231), kapłan franciszkański 

i doktor Kościoła, wybitny kaznodzieja, patron 

osób i rzeczy zaginionych; 

- środa, 14 czerwca – Błogosławiony Michał 

Kozal (1893-1943), biskup i męczennik 

zamordowany w obozie w Dachau;  

- piątek, 17 czerwca – Święty Albert 

Chmielowski (1845-1916), zakonnik, który 

porzucił karierę artysty i poświęcił życie 

ubogim i odrzuconym. 

 

 Do 16 lipca przyjmuję zgłoszenia dzieci do I 

Komunii św. na rok 2023. Formularze 

zgłoszenia można pobrać w zakrystii. 

 

 25 czerwca o 19.00 Klub Polonia organizuje 

zabawę „To już lato”. Cena biletu £20, bilety do 

nabycia w barze Klubu Polonia w niedziele 12 i 

19 czerwca oraz u Sławka 07540388704. 

 

  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.  

http://mateusz.pl/czytania/2022/20220612.html#czytania
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