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MSZE ŚWIĘTE  

W NIEDZIELE O GODZ. 830; 1000,1200 SUMA; 1800                                             W SOBOTĘ O GODZ. 845; 1830 (EUCHARYSTIA NIEDZIELNA)                        

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 10.00 I 19.00 

MSZE ŚW. O 10.00 I 12.00 W KOŚCIELE ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW 192 SELHURST ROAD, SE25 6XX 

OKRES WIELKIEGO POSTU, 21.03.2021 – 28.03.2021 nr  12/2021 
 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 21.03.2021.  

08.30 +Halinę i Kazimierza Gruchot 

10.00 1. W int. Zosi (10 ur.) i Benedykty (2 ur.) o łaski i Boże bł. 

 2. W int. Krystyny Maślona – od M. Macadam 

12.00 1. W int. Mężczyzn św. Józefa 

 2. W int. Arkadiusza (ur.) o Boże bł., opiekę NMP i św. Józefa – od żony i syna 

18.00  +Marcina Rusiłowicza – od siostry Martyny 

PONIEDZIAŁEK, 22.03.2021.  

10.00 +Wiesława Pieszczocha (2 r. śm.) – od Przyjaciół 

19.00  W int. mniszek Dominikanek o łaski, umocnienie w powołaniu i wypełnienie woli Bożej 

WTOREK, 23.03.2021.  

10.00 W int. Jadwigi o Boże bł., łaski i prowadzenie przez Ducha Świętego na dalsze lata życia 

19.00 W int. Krzysztofa o uzdrowienie wszystkich relacji oraz zdolność wypełnienia woli Bożej 

ŚRODA, 24.03.2021.  

10.00 +Jerzego Dreczkowskiego (30 dni po śmierci) – od rodziny i przyjaciół 

19.00 W int. ks. Jerzego o wytrwanie w powołaniu i Boże bł. – od r. Kardasów 

CZWARTEK, 25.03.2021. UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

10.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla rodz. Kamińskich 

19.00 +Ryszarda Szychtę (r. śm.) – od córki Joanny z rodz. 

PIĄTEK, 26.03.2021.  

10.00 Za Parafian 

19.00 +Kazimierza Kamińskiego (25 r. śm.) 

SOBOTA, 27.03.2021.  

08.45 +Malcolma i dusze w czyśćcu cierpiące 

18.30  +Jana Kobusa – od Moniki z rodz. 

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ, 28.03.2021.  

08.30 +Władysława Kondrackiego 

10.00 1. +Jana Tuzina – od Andrzeja z rodz. 

 2. W int. rodziców Marii i Zbigniewa o umocnienie w wierze i zdrowie 

12.00 1. Za Parafian 

 2. +Tomka (11 r. śm.) – od Gosi 

18.00  +Edwarda Gościłowicza – od Teresy 

 
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: (Jr 31,31-34); (Ps 51,3-4.12-13.14-15); (Hbr 5,7-9); Aklamacja (J 12,26); (J 12,20-33); 

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, 

pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział 

Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby 

został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie 

obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi 

swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, 

tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? 

Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ 

się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł 

przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa 

się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 

przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. 

 
 

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

❖ Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do 

nieustannego odkrywania piękna i głębi 

Eucharystii. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w 

czas intensywniejszego rozważania męki naszego 

Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na 

nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki 

Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym 

czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w 

Jego cierpieniu i męce. 

 

❖ W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

 

❖ Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. 

Pobłogosławienie palm na każdej Mszy św. 

 

❖ We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy 

mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o 

godz. 19.30. 

 

❖ Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki, 

środy i piątki od 9.30 do 10.00 oraz wtorki i 

czwartki 18.30 – 19.00. 

 

❖ Spowiedź od poniedziałku do soboty pół godziny 

przed Mszą św., przy zachowaniu zasad 

sanitarnych. 

 

❖ PROGRAM LITURGII ŚWIĘTEGO TRIDUUM 
PASCHALNEGO: 

• WIELKI CZWARTEK (Holy Innocents Church) 

Msza Wieczerzy Pańskiej g. 19.00 

• WIELKI PIĄTEK (Holy Innocents Church) - 
2 nabożeństwa 
1. Droga Krzyżowa g. 14.30 oraz Liturgia 

Męki Pańskiej g. 15.00 

2. Droga Krzyżowa g. 17.30 oraz Liturgia 
Męki Pańskiej g. 18.00 

• WIGILIA PASCHALNA (Holy Innocents 
Church) 

Liturgia Wigilii Paschalnej g. 20.00 

Na wszyskie nabożeństwa Triduum 
Paschalnego obowiązują bezpłatne bilety 

wstępu.  
 

❖ We wtorek o 19.00 Msza św. o św. Józefie. 

 

❖ W środę o 10.00 Msza św. o Miłosierdziu Bożym 

i koronka do Miłosierdzia Bożego. 

 

❖ W środę o 19.00 Msza św. i Nowenna do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

❖ W czwartek po Mszy św. wieczornej Adoracja 

Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. 

 

❖ 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. 

 

❖ 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 grupy 

AA. 

 

http://mateusz.pl/czytania/2021/20210321.html#czytania


❖ Bóg zapłać za wszystkie ofiary na potrzeby 

Parafii. Konto Parafii: PCM Croydon 30-94-57; 

00617950 
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