
B IU L ET YN  P AR AF IA L N Y  
                     Lokalna Polska Misja Katolicka p.w. Jezusa Miłosiernego  

Local Polish Cath olic Mission of the Merciful  Jesus  

     6 –  8 Oliver Grove * South Norwood * London SE25 6EJ  
The Polish Catholic Mission in England and Wales, Charity Registration no 1119423  

     www.parafia-croydon.co.uk; email: croydon@pcmew.org;  020 86538701 

Proboszcz: ks. Jerzy Mikrut; Asystent: ks. Bartosz Kasprzyszak  
wezwanie do chorego 24/7            07713 193030 

 

MSZE ŚWIĘTE  

SOBOTA  845                                      NIEDZIELA 1000; 1200;1800                           PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 1000; 1900                                                 
Wszystkie Msze św. transmitowane na żywo 

WIELKI POST,  29.03.2020 – 05.04.2020 nr 13/2020 

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 29.03.2020.  

10.00 O Boże bł. i opiekę NMP dla Antoniego  

12.00 1. +Tomasza Flisiuka (10 r. śm.) 

 2. W int. Magdy (ur.) o Boże bł. i szczęśliwe rozwiązanie 

18.00  W int. dusz czyśćcowych  

PONIEDZIAŁEK, 30.03.2020.   

10.00 Za Parafian 

19.00  W int. ks. Bartosza o zdrowie, potrzebne łaski i wytrwanie w powołaniu – od Uli 

WTOREK, 31.03.2020.  

10.00 W int. ks. Michała Oszczudłowskiego o zdrowie, potrzebne łaski i wytrwanie w powołaniu – od Uli 

19.00 ………………………… 

ŚRODA, 01.04.2020.  

10.00 +Franciszkę Łuczyńską 

19.00 O wybaczenie naszych grzechów, zbawienie dla zmarłych a nam pozwolenie powrotu do kościoła 

CZWARTEK, 02.04.2020.  

10.00 W int. Maćka o światło Ducha Świętego 

19.00 W int. powołań do służby Bożej 

PIĄTEK, 03.04.2020.  

10.00 W int. ks. Jerzego o zdrowie i Boże bł. oraz wytrwanie w powołaniu 

19.00 +Bogdana i Zofię Mincerów  

SOBOTA, 04.04.2020.  

8.45 +Tadeusza, Leona, Michalinę, Józefa Szadkowskich 

 

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ, 05.04.2020.  

10.00 Za ++ znajomych, sąsiadów i przyjaciół 

12.00 W int. Filipa Trzebiatowskiego o Boże bł. i łaski – od Marii Macadam 

18.00  Za chorych 

 

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 

 

 Drodzy Parafianie. Konferencja Biskupów 

Anglii i Walii od piątku 20.03.2020. wydała 

zarządzenie odnośnie liturgii sprawowanej z 

ludem. Do odwołania zawieszona jest Msza 

św. i wszelkie nabożeństwa z udziałem 

wiernych. Wszyscy zostali zwolnieni z 

obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w 

niedziele i święta. W naszym kościele będą 

sprawowane Msze św. z przekazem na żywo 

na kanale YouTube i Facebook Wspólnota 

Miłosierdzia Londyn. Plan jest następujący 

Msze św. będą sprawowane: 

• - w niedziele o 10.00 (przekaz na żywo); o 

12.00 (przekaz na żywo) oraz o 18.00 

(przekaz na żywo) 

• - od poniedziałku do piątku o 10.00 

(przekaz na żywo) oraz 19.00 (przekaz na 

żywo) 

• - w soboty o 8.45 (przekaz na żywo)  

 

 Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego 

Postu – zmienia się charakter tego okresu 

liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam 

wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, 

skorzystania z łaski przebaczenia, którą 

miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz 

Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od 

dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. 

Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, 

stąd jeszcze większa zachęta do udziału w 

nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich 

żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy 

jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych 

pięknych pasyjnych nabożeństwach.  

 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, 

pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W 

czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i 

kapłaństwa, prosimy o nowe i święte 

powołania do pracy w Kościele, także z naszej 

wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy 

wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę 

wynagradzającą za grzechy nasze i całego 

świata. W sobotę czcimy Niepokalane Serce 

Matki Najświętszej i powierzamy Jej 

matczynej opiece całą naszą codzienność 

podczas pierwszosobotniego nabożeństwa o 

godz. 8.45. 

 

 W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica 

śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego 

wstawiennictwo możemy prosić Boga o 

potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez 

długie lata swojego pontyfikatu własnym 

przykładem uczył nas, jak oddać się 

całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o 

wierze. Starajmy się go w tym naśladować. 

 

 Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już 

Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. 

Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu 

Wielkiego Postu, a następujące po niej dni 

Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam 

głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci 

i zmartwychwstania Chrystusa Pana. 

 

 We wtorki o 19.00 Msza św. wotywna o św. 

Józefie. 

 

 W środy o 10.00 Msza św. o Miłosierdziu 

Bożym a o 19.00 o Matce Bożej Nieustającej 

Pomocy i nowenna. 

 

 Kancelaria parafialna nieczynna do odwołania. 
 

 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. Dopiero wtedy i tylko wtedy podlega 

jurysdykcji Polskiej Misji Katolickiej. Osobom, 
które nie wyraziły woli przynależności do polskiej 

Parafii duszpasterz polonijny NIE MA PRAWA 

wystawiać żadnych dokumentów oraz udzielać     

Sakramentów zarezerwowanych Biskupowi lub 

Proboszczowi miejsca (chrzest, bierzmowanie i 

małżeństwo). 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.  

 

 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. 
 

 


