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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, 31.07.2022 – 07.08.2022 nr 32/2022 
 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 31.07.2022.  

08.30  W int. Jacka (ur.) o Boże bł. i łaski 

10.00  +Wiktora Karamkowskiego 

12.00 W int. Gosi i Adama (r. ślubu) – od Równickich 

 

PONIEDZIAŁEK, 01.08.2022.  

NIE MA MSZY ŚW. 

 

WTOREK, 02.08.2022. Odpust Porcjunkuli 

19.00 +Mamę Felicję Martę Fiołek  

 

ŚRODA, 03.08.2022.  

10.00 ………………….. 

 

CZWARTEK, 04.08.2022. Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya 

19.00 ………………….. 

 

PIĄTEK, 05.08.2022. 

10.00 ………………….. 

19.00 +Mamę Julię 

 

SOBOTA, 06.08.2022. ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 

18.00 ………………….. 

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 07.08.2022. ADORACYJNA 

08.30  +Waleriana Gajeckiego 

10.00  ………………….. 

12.00 +Tatę Karola (9 r. śm.) 
 

 

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: (Koh 1, 2; 2, 21-23); (Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17); (Kol 3, 1-5. 9-11); Aklamacja (Mt 5,3); (Łk 12, 13-21); 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem". Lecz On mu 

odpowiedział: "Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?" Powiedział też do nich: "Uważajcie i 

strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia". I 

opowiedział im przypowieść: "Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? 

Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam 

zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i 

używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co 

przygotowałeś?" Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga". 
 

 

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

 Dziś ostatnia niedziela lipca, w kalendarzu 

liturgicznym osiemnasta niedziela w ciągu roku. 

Liturgia dzisiaj wzywa do troski nie tylko o 

dobra doczesne, ale przede wszystkim o dobra 

wieczne. Niech moc Pana płynąca z Eucharystii 

uzdalnia nas do troski o nasze zbawienie.  

 

 Wtorek, 2 sierpnia, to dzień odpustu 

Porcjunkuli, związanego ze Świętym 

Franciszkiem z Asyżu. Odpust można zyskać od 

południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Do 

warunków odpustu należą: nawiedzenie 

jakiejkolwiek parafialnej świątyni, odmówienie 

przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś 

Maryjo, stan łaski uświecającej, Komunia 

Święta, modlitwa w intencjach wyznaczonych 

przez Ojca Świętego oraz brak przywiązania do 

grzechu.  

 

 W czwartek, 4 sierpnia, przypada liturgiczne 

wspomnienie Świętego Jana Marii Vianneya, 

patrona proboszczów. Będzie to jednocześnie 

pierwszy czwartek miesiąca. Adoracja 

Najświętszego Sakramentu i modlitwa o 

uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania po 

Mszy św. o godz. 19.00. 

 

 Najbliższy piątek, 5 sierpnia, będzie pierwszym 

piątkiem miesiąca. Msza Święta wotywna o 

godz. 19.00. Po niej nabożeństwo do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spowiedź 

święta i Adoracja od godz. 18.00. 

 

 W sobotę, 6 sierpnia, będziemy obchodzili 

święto Przemienienia Pańskiego. To wydarzenie 

zanotowane na kartach Ewangelii było 

zapowiedzią naszej przyszłości – życia 

wiecznego, oglądania na wieki Boskiego 

Oblicza. Msza Święta o godz. 8.45. Po Mszy 

św. nabożeństwo do Matki Bożej z racji I 

soboty miesiąca. 

 

 

 

 

 W tym tygodniu patronują nam: 

- poniedziałek, 1 sierpnia – Święty Alfons 

Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor 

Kościoła, założyciel wspólnoty 

redemptorystów; 

- czwartek, 4 sierpnia – Święty Jan Maria 

Vianney (1786-1859), prezbiter, patron 

proboszczów. 
 

 Kancelaria parafialna czynna we wtorki 18.15 – 

19.00 oraz w piątki 9.15 – 10.00. Nieczynna w 

dniach od 9 sierpnia do 28 sierpnia. 

 

 Spowiedź od wtorku do soboty pół godziny przed 

Mszą św. oraz w czwartki w czasie Adoracji. 

 

 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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