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MSZE ŚWIĘTE  

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

WTOREK 19.00; ŚRODA - PIĄTEK 10.00 I 19.00 

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

OKRES ZWYKŁY, 05.09.2021 – 12.09.2021 nr 36/2021 
 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.09.2021.  

08.30 W int. Joanny i Mateusza (r. ślubu) 

10.00 W int. Poli (18 ur.) z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł. i łaski – od rodziców 

12.00 W int. Anety (ur.) o owoce i dary Ducha Świętego oraz Boże bł. 

18.00 +Piotra Żuchowskiego (gregoriańska 5) 

 

PONIEDZIAŁEK, 06.09.2021. 

NIE MA MSZY ŚW.  

 

WTOREK, 07.09.2021.  

NIE MA MSZY ŚW. 

 

ŚRODA, 08.09.2021.  

NIE MA MSZY ŚW. 

 

CZWARTEK, 09.09.2021.  

NIE MA MSZY ŚW. 

 

PIĄTEK, 10.09.2021r.  

10.00 Za zmarłych kapłanów 

19.00 +Piotra Żuchowskiego (gregoriańska 10) 

SOBOTA, 11.09.2021.  

08.45 +Piotra Żuchowskiego (gregoriańska 11) 

18.00 +Jacka Chudzińskiego (1 r. śm.) 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.09.2021. ADORACYJNA  

08.30 +ks. Józefa Gałuszkę – od M. Macadam 

10.00 +Pawła Pietraszewskiego – od żony i dzieci 

12.00 +Piotra Żuchowskiego (gregoriańska 12) 

18.00 +Piotra Niewiadomskiego (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-/


   

 

   

 

 

Czytania: (Iz 35, 4-7a); (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10); (Jk 2, 1-5); Aklamacja (Mt 4, 23); (Mk 7, 31-37); 

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. 

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył 

palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy: 

Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby 

nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: 

"Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę". 
 

 

                                                WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

  Człowiek, który ma serce przepełnione 

miłością, na spotkaniu chce powiedzieć 

dosłownie o wszystkim. Nie zapominajmy o 

miłości, gdy jesteśmy na niedzielnej 

Eucharystii, bo stoimy przed Tym, który jest 

miłością i z miłości daje nam siebie jako 

pokarm na życie wieczne. 

 

 W środę 8 września święto Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny. Duchowość naszego 

narodu jest przeniknięta duchowością maryjną, 

która zawsze ukierunkowuje nas na Boga. W 

naszej tradycji to święto jest nazywane świętem 

Matki Bożej Siewnej. 

 

 W przyszłą niedzielę II taca na Fundację 

Kardynała Glempa. 

 

 Od poniedziałku do czwartku nie będzie Mszy 

św. w naszej Parafii. Księża Polskiej Misji 

Katolickiej wyjeżdżają na swoje doroczne 

rekolekcje kapłańskie. 

 

 Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna w 

piątek 9.15 – 10.00.  

 

 W sobotę 11 września o 9.40 spotkanie dla 

rodziców dzieci komunijnych w naszym 

kościele. 

 

 Bardzo proszę o kontakt tych, którzy zamówili 

następujące intencje: 

- 14.09. godz. 10.00 w int. Tomasza o 

uzdrowienie; 

- 19.09. godz. 8.30 w int. Olivera; 

- 20.09. godz. 10.00 +Joannę i Justynę – od 

Cecylii; 

 

 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. 

 
 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 od tego aktu zależy przynależność do 

parafii, ale od rzeczywistego uczęszczania do 

kościoła czyli budowania Wspólnoty.  

 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary na potrzeby 

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

00617950 

http://mateusz.pl/czytania/2021/20210905.html#czytania
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