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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, 03.10.2021 – 10.10.2021 nr 40/2021 
 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 03.10.2021.ADORACYJNA  

08.30 +Rodziców z obu stron 

10.00 W int. Agnieszki i jej rodziny o Boże bł. i łaski 

12.00 +Stanisława, Jana, Macieja, Genowefę, Marię i Franciszka Wincenciaków 

18.00 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 2) – od córki Joanny 

 

PONIEDZIAŁEK, 04.10.2021.Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu 

NIE MA MSZY ŚW. 

 

WTOREK, 05.10.2021. Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej 

19.00 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 4) – od córki Joanny 

ŚRODA, 06.10.2021.  

10.00 W int. Mamy 

19.00 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 5) – od córki Joanny 

CZWARTEK, 07.10.2021. Wspomnienie NMP Różańcowej 

10.00 W int. Pawła o Boże bł. i opiekę  

19.00 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 6) – od córki Joanny 

PIĄTEK, 08.10.2021.  

10.00 W int. Kasi dziękczynna za dostanie się na studia z prośbą o Boże bł. 

19.00 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 7) – od córki Joanny 

SOBOTA, 09.10.2021.  

08.45 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 8) – od córki Joanny 

18.00 W int. Haliny (ur.) o Boże bł. i zdrowie – od córki Agnieszki z rodz.  

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 10.10.2021.ADORACYJNA  

08.30 +Kazimierza (r. śm.) 

10.00 W int. Anny i Przemysława (r. ślubu) 

12.00 W int. męża o potrzebne łaski za wstawiennictwem św. Józefa 

18.00 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 9) – od córki Joanny 

 

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: (Rdz 2, 18-24); (Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6); (Hbr 2, 9-11); Aklamacja (1 J 4, 12bcd); (Mk 10, 2-16); 

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: "Co wam 

przykazał Mojżesz?" Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić". Wówczas Jezus rzekł do nich: "Przez wzgląd na zatwardziałość 

serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i 

matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek 

nie rozdziela". W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: "Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej 

cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo". Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz 

uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; 

do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego". I biorąc 

je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 

                                                WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

 Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy 

różańcowej. Będziemy rozważali tajemnice 

Boże, wzywali wstawiennictwa Matki Bożej i 

przedstawiali Bogu codzienne sprawy własne, 

najbliższych i tych, którzy powierzają się naszej 

pamięci. Zachęcamy do odmawiania różańca w 

rodzinach. Zapraszamy na nabożeństwo 

różańcowe po Mszach św. wieczornych.  

 

 Dzisiaj, w pierwszą niedzielę miesiąca zmiana 

tajemnic różańcowych. 

 

 Otoczmy szczególną modlitwą dzieci 

pierwszokomunijne, którym na Mszy Świętej o 

godz. 10.00 wręczymy ich pierwsze 

pobłogosławione różańce. 

 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek 

miesiąca. „Chcesz świętych kapłanów? Módl się 

za nich”. W odpowiedzi na to wezwanie 

zapraszamy do modlitwy za kapłanów.  

 

 W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić 21. 

Dzień Papieski. II taca na Dzieło Nowego 

Tysiąclecia. 

 

 W tym tygodniu patronują nam: 

– w poniedziałek 4 października – św. Franciszek 

z Asyżu (1182-1226), diakon, założyciel Zakonu 

Braci Mniejszych; 

– we wtorek 5 października – św. Faustyna 

Kowalska (1905-1938), zakonnica ze 

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 

mistyczka; 

– w czwartek 7 października – Najświętsza Maryja 

Panna Różańcowa – patronka wspólnot Żywego 

Różańca. 

 

 15 października Wspólnota Miłosierdzia 

rozpocznie seminarium nowego życia – 

rekolekcje. 

 

 Kancelaria parafialna czynna we wtorki o 18.15 

– 19.00 oraz piątki 9.15 – 10.00.  

 

 Spowiedź od wtorku do soboty pół godziny 

przed Mszą św. 

 

❖ Msze św. wotywne: 

• 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. 20.30. 

 

 Grupy parafialne: 

• we wtorki o 20.00 Mężczyźni św. Józefa, 

• w środy o 10.00 Klub Seniora, 

• w czwartki po adoracji Schola, 

• w piątki o 20.00 Wspólnota Miłosierdzia. 

 

 Przy wyjściu z kościoła kartki na wypominki.  

 

 Proszę o kontakt osoby, które zamówiły 

następujące intencje: 

• 17.10. godz. 8.30 w int. Gabrysi (8 ur.) o 

Boże bł., 

• 31.10. godz. 8.30 w int. Sebastiana o łaskę 

uzdrowienia i dary Ducha Świętego, 

• 05.11. godz. 19.00 +Tatę Mariana, 

• 07.11. godz. 12.00 +Annę Whitehead, 

 

 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. 

 
 Serdecznie zapraszamy na październikowy turniej 

tenisa stołowego w Sali parafialnej. Rozpoczęcie 10 

października. Zmagania będą się odbywały co 

niedzielę po Mszy św. o 10.00. Zawody podzielone 

zostaną na kategorie wiekowe: 

• 5-8 lat 

• 9-10 lat 

• 11-13 lat 

• 14+ 

Kontakt p. Grzegorz 07828949180. 

 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary na potrzeby Parafii. 

Konto Parafii: PCM Croydon 30-94-57; 00617950 

http://mateusz.pl/czytania/2021/20211003.html#czytania
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