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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, 24.05.2020 – 31.05.2020 nr 21/2020 

 
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.)  
 
PONIEDZIAŁEK, 25.05.2020.   
10.00 +Bogdana Kazarnowicza 
19.00  +Brata Marka Szychtę (gregoriańska 22) 
WTOREK, 26.05.2020. Wspomnienie św. Filipa Nereusza 
10.00 +Babcię Danutę Szewczuk – od wnuczek Dagmary i Agnieszki z rodz. 
19.00 +Brata Marka Szychtę (gregoriańska 23) 
ŚRODA, 27.05.2020.  
10.00 O łaski, Boże bł. i opiekę NMP dla kobiet modlących się w intencji swoich mężów z Koła Żywego 

Różańca im. św. Józefa 
19.00 +Brata Marka Szychtę (gregoriańska 24)  
CZWARTEK, 28.05.2020.  
10.00 W int. Józefa (4 ur.), jego rodzeństwa i rodziców, o to, żeby co dzień trwali w łasce Pana 
19.00 +Brata Marka Szychtę (gregoriańska 25) 
PIĄTEK, 29.05.2020. Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej 
10.00 +Tadeusza Jana Hobler 
19.00 +Brata Marka Szychtę (gregoriańska 26) 
SOBOTA, 30.05.2020.  
08.45 +Brata Marka Szychtę (gregoriańska 27) 
18.30 W int. rodz. Kamińskich o zdrowie i łaski oraz Boże bł. 
 
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 31.05.2020.  
08.30 O Boże bł. dla Leszka 
10.00 +Brata Marka Szychtę (gregoriańska 28) 
12.00 W int. Anny Ruszel (60 ur.) o Boże bł. i zdrowie 
18.00  +Leszka Marchlewskiego – od Dariusza Jagiełło  

 
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. 

 



 

   
 

 
I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 
v Dziś 7 niedziela wielkanocna. Dnia 24 maja 

obchodzimy liturgiczne wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki 
Wiernych. Maryja po wniebowstąpieniu 
Chrystusa z Apostołami trwała na modlitwie w 
oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego 
właśnie do Niej Kościół uciekał się od początku 
we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś 
wierzymy, że Maryja jest Szafarką Bożych łask 
i dba o swoje dzieci. 

 
v We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. 

Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci 
o naszych mamach, tych żyjących i tych, które 
Pan Bóg powołał już do siebie. W czasie Mszy 
świętych przez wstawiennictwo Najświętszej z 
wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować 
Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, 
będziemy prosić o potrzebne łaski w ich 
codziennym życiu, a zmarłe Mamy polecać 
Bożemu Miłosierdziu. 

 
v W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica 

śmierci sługi Bożego kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że Prymas Polski 
oddał nasz naród w macierzyńską niewolę 
Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, 
a jednocześnie módlmy się o jego szybką 
beatyfikację. 

 
v W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada 

uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. 
Zielone Świątki. Wigilię tej uroczystości 
będziemy świętować już w sobotę, 30 maja. Do 
tej uroczystości przygotowujemy się poprzez 
specjalną nowennę. Włączmy się do tej 
modlitwy podczas liturgii w naszym kościele 
lub prywatnie odmawiajmy ją w domu. 

 
v Proszę o kontakt osobę, która zamówiła 

intencję na przyszłą niedzielę za 
+Mirosława Krajewskiego (1 r. śm.) 

 
v Nabożeństwo majowe w naszym kościele po 

Mszach świętych wieczornych (także w 
sobotę i niedzielę). 

 
v We wtorek o 19.00 Msza św. wotywna o św. 

Józefie. 
 

v 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. 

 
v Państwu Olimpii i Mirosławowi wielkie bóg 

zapłać za troskę o kwiaty w naszym 
kościele. 

 
v Na naszej stronie list do Sekretarza Stanu w 

sprawie otwarcia naszych kościołów. 
 
v Kancelaria parafialna czynna w piątek od 

18.30 do 19.00. 
 
v 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. 


