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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, 07.08.2022 – 14.08.2022 nr 33/2022 
 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 07.08.2022. ADORACYJNA 

08.30  +Waleriana Gajeckiego 

10.00  W int. Łukasza (ur.) o Boże bł. i przemianę życia 

12.00 +Tatę Karola (9 r. śm.) 

 

PONIEDZIAŁEK, 08.08.2022.  

NIE MA MSZY ŚW. 

 

WTOREK, 09.08.2022. ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA – EDYTY STEIN 

19.00 W int. Mikołaja  

 

ŚRODA, 10.08.2022. ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA 

10.00 W int. +Ani i dusz czyśćcowych z rodziny 

 

CZWARTEK, 11.08.2022.  

19.00 +Aleksandra i Elizabeth Kondratowicz 

 

PIĄTEK, 12.08.2022. Wspomnienie św. Klary, dziewicy 

10.00 W int. +Ani i dusz czyśćcowych z rodziny 

 

SOBOTA, 13.08.2022.  

18.00 W int. +Ani i dusz czyśćcowych z rodziny 

 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP, 14.08.2022.  

08.30  +Zofię i Ryszarda Szychtów 

10.00  +Jerzego i Genowefę Marchut – od syna z rodz. 

12.00 +Zdzisława Nowakowskiego – od żony i dzieci 
 

 

 

 

 

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: (Mdr 18, 6-9); (Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22); (Hbr 11, 1-2. 8-19); Aklamacja (Mt 24, 42a. 44); (Łk 12, 32-48); 
Ktoś z tłumu rzekł do Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam 
królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie 
złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i 
zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, 
gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze 
się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak 
zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 
Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie". Wtedy Piotr zapytał: "Panie, czy do nas 
mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?" Pan odpowiedział: "Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi 
nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej 
czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się 
ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie 
spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, 
a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego 
kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać 
będą". 
 

 

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

 Dziś kolejna wakacyjna niedziela, dziewiętnasta 

niedziela w roku liturgicznym. Modlimy się 

wspólnie, aby Bóg umocnił w naszych sercach 

ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli 

osiągnąć obiecane dziedzictwo (kolekta 

mszalna). Niech nasze dobre pragnienia 

wspomaga także orędownictwo Maryi, która w 

różnych sanktuariach gromadzi rzesze 

pielgrzymów.  

 

 Od jutra do końca sierpnia na kursie językowym 

w naszej parafii będzie przebywał ks. Paweł 

Surowiec. 

 

 W przyszłą niedzielę, 14 sierpnia, uroczystość 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Wiara w to, że Maryja po ziemskim życiu 

została z ciałem i duszą wzięta do nieba, istniała 

już w pierwotnym Kościele. Oficjalnie 

sformułował ją papież Pius XII dogmatem w 

1950 roku.  

 

 W polskiej tradycji ta uroczystość nosi nazwę 

święta Matki Bożej Zielnej. Maryja jest 

najpiękniejszym kwiatem ludzkości. Tego dnia 

błogosławione są bukiety kwiatów, ziół 

i warzyw. W ten sposób będziemy dziękowali 

Bogu za pierwsze tegoroczne zbiory i owoce 

ziemi. 

 

 W tym tygodniu patronują nam: 

- poniedziałek, 8 sierpnia - Święty Dominik (ok. 

1170-1221), prezbiter, założyciel zakonu 

dominikańskiego; 

- wtorek, 9 sierpnia – Święta Teresa Benedykta 

od Krzyża (1891- 1942 ), dziewica 

i męczennica, patronka Europy zamordowana w 

Auschwitz; 

- środa, 10 sierpnia – Święty Wawrzyniec (III 

w.), diakon i męczennik; 

- czwartek, 11 sierpnia – Święta Klara (1194-

1253), dziewica, założycielka zgromadzenia 

klarysek.  

 
 Kancelaria parafialna nieczynna 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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