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MSZE ŚWIĘTE  

W NIEDZIELE O GODZ. 830 ; 1000; 1200 ;1800                                                                                     W SOBOTĘ O GODZ. 8.45; 1830 (EUCHARYSTIA NIEDZIELNA)                        

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 10.00 I 19.00 
Wszystkie Msze św. transmitowane na żywo OKRES WIELKANOCNY, 17.05.2020 – 24.05.2020 nr 20/2020 

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 17.05.2020.  

08.30 W int. siostry Jolanty (ur.) o zdrowie i Boże bł.  

10.00 +Brata Marka Szychtę (gregoriańska 14) 

12.00 W int. Agnieszki i Pawła (10 r. ślubu) o Boże bł., łaski i uświęcenie miłości 

18.00  W int. Zbigniewa i Beaty Dziubów (20 r. ślubu)  

 

PONIEDZIAŁEK, 18.05.2020.   

10.00 +Mamę Klementynę Hurko (r. śm.) – od córki z rodz. 

19.00  +Brata Marka Szychtę (gregoriańska 15) 

WTOREK, 19.05.2020.  

10.00 W int. Adriana i Adama (imieninowe) o Boże bł. i wszelkie łaski za wstawiennictwem św. Józefa 

19.00 +Brata Marka Szychtę (gregoriańska 16) 

ŚRODA, 20.05.2020.  

10.00 +Ryszarda Czeredeckiego 

19.00 +Brata Marka Szychtę (gregoriańska 17)  

CZWARTEK, 21.05.2020. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

10.00 +Brata Marka Szychtę (gregoriańska 18) 

19.00 +Przemka (8 r. śm.) 

PIĄTEK, 22.05.2020.  

10.00 +Julię Kasprzak 

19.00 +Brata Marka Szychtę (gregoriańska 19) 

SOBOTA, 23.05.2020.  

08.45 +Brata Marka Szychtę (gregoriańska 20) 

18.30 W int. ukochanej żony (ur.) 

 

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA, 24.05.2020.  

08.30 O Boże bł. dla Szymka 

10.00 +Brata Marka Szychtę (gregoriańska 21) 

12.00 +Tadeusza, Kazimierę, Józefa, Jana Szadkowskich 

18.00  +Remigiusza Pruszkowskiego (6 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-/


 

   

 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

 Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, 

gromadzimy się wokół ołtarza, aby 

misterium paschalne mogło przemienić 
nasze życie. Przyjmowanie sakramentów 

świętych, zwłaszcza pełny udział w 

Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo 

Boże – to wszystko otwiera nas na 

Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, 
dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą 

się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym 

można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie 

w ten sposób stajemy się solą ziemi, 

nadajemy właściwy sens naszej 
doczesności. 

 

 W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. 

rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. 

Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar 

jego długiego pontyfikatu, za przykład 
mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam 

pozostawił. Wpatrujmy się też w jego 

święte życie, aby na jego wzór każdego dnia 

być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie 

zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze 
osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w 

sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: 

„Totus Tuus”. W tych intencjach modlimy 

się podczas dzisiejszych Mszy Świętych. 
 

 Nabożeństwo majowe w naszym kościele po 

Mszach świętych wieczornych (także w 

sobotę i niedzielę). 

 

 We wtorek o 19.00 Msza św. wotywna o św. 

Józefie. 

 

 W środę naszym parafialnym zwyczajem o 
godz. 19.00 gromadzimy się na Nowennie 

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz 

Mszy Świętej. Przez Jej wstawiennictwo 

zanosimy modlitwy w tych dniach o 

urodzaje i za głodujących na świecie. 
 

 W czwartek przypada uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego, po której 

poprzez specjalną nowennę będziemy 

przygotowywali się do uroczystości 

Zesłania Ducha Świętego. 
 

 Msza św. rocznicowa dzieci komunijnych 

2019 jest planowana na 27 września godz. 

12.00. 
 

 Kancelaria parafialna nieczynna do 

odwołania.  

 

 Jeśli ktoś chce wspomóc Parafię 

materialnie może to uczynić wpłacając 

bezpośrednio na konto Parafii: PCM 

Croydon 30-94-57 00617950 lub czekiem 

na PCM Croydon. Za wszystkie ofiary 

wielkie Bóg zapłać. 


