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MSZE ŚWIĘTE
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, 10.10.2021 – 17.10.2021 nr 41/2021
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 10.10.2021.
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
PONIEDZIAŁEK, 11.10.2021.Wspomnienie św. Jana XXIII, papieża
NIE MA MSZY ŚW.
WTOREK, 12.10.2021. Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego
19.00 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 11) – od córki Joanny
ŚRODA, 13.10.2021.
10.00 W int. Dawida o miłość, wiarę i powrót do życia sakramentalnego
19.00 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 12) – od córki Joanny
CZWARTEK, 14.10.2021.
10.00 O zdrowie dla Mamy Jadwigi
19.00 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 13) – od córki Joanny
PIĄTEK, 15.10.2021. Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
10.00 W int. ks. Jerzego – od M. Macadam
19.00 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 14) – od córki Joanny
SOBOTA, 16.10.2021. Wpomnienie św. Jadwigi Śląskiej
08.45 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 15) – od córki Joanny
18.00 +Janusza Smyklę, zm. z rodz. Smyklów, Knoppów i Dudzików
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.10.2021.
08.30 O Boże bł. i opiekę NMP dla Jadwigi (ur.)
10.00 +Babcię Janinę (1 r. śm.)
12.00 W int. Anety i Jacka (30 r. ślubu)
18.00 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 16) – 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.

Czytania: (Mdr 7, 7-11); (Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17); (Hbr 4, 12-13); Aklamacja (Mt 5, 3); (Mk 10, 17-30);
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: "Nauczycielu dobry, co mam czynić,
aby osiągnąć życie wieczne?" Jezus mu rzekł: "Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie
cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę". On Mu odpowiedział: "Nauczycielu, wszystkiego tego
przestrzegałem od mojej młodości". Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: "Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj
ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele
posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie
przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: "Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność.
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego". A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą:
"Któż więc może być zbawiony?" Jezus popatrzył na nich i rzekł: "U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe". Wtedy
Piotr zaczął mówić do Niego: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza
domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci,
sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym".

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE
Skarbem Kościoła jest Eucharystia, w której
Bóg jest dla nas pokarmem i mądrością w
Najświętszym Sakramencie i swoim słowie. W
świecie, który nieustannie proponuje nam wiele
różnorakich dóbr, warto rozróżnić, co tak
naprawdę jest dla nas dobrem, a co tylko ułudą,
iluzją dobra. Przychodzimy jak młodzieniec z
Ewangelii, by zadać Bogu najistotniejsze
pytania. Nie lękajmy się też przyjąć Bożej
odpowiedzi.
Obchodzimy 21. Dzień Papieski pod hasłem:
„Nie lękajcie się!”. II taca przeznaczona na
fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
W czwartek obchodzimy Dzień Edukacji
Narodowej. Wszystkim, którym leży na sercu
dobre wychowanie
młodego pokolenia,
szczególnie
rodzicom,
nauczycielom,
wychowawcom, katechetom, życzymy przede
wszystkim wytrwałości i mocy Ducha Świętego
na każdy dzień.
Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci
o naszych zmarłych. Przy wyjściu z kościoła
formularze wypominków.
W tym tygodniu patronują nam:
– w środę 13 października – bł. Honorat
Koźmiński (1829-1916), prezbiter, kapucyn,
założyciel wielu zgromadzeń bezhabitowych;
– w piątek 15 października – św. Teresa od
Jezusa (1515-1582), dziewica i doktor Kościoła,
reformatorka zakonu karmelitańskiego;
– w sobotę 16 października – św. Jadwiga
Śląska (między 1178a1180-1243), żona
Henryka I Brodatego, po śmierci męża wstąpiła
do klasztoru cysterek, słynęła z pobożności i
czynów miłosierdzia.
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.
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.
Proszę o kontakt osoby, które zamówiły
następujące intencje:
• 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.

Niedzielna Kawiarenka zaprasza na zabawę
taneczną w sobotę 23.10.2021 na godz. 20.00 do
sali parafialnej. Bilety w kwocie £15 do nabycia
po mszach. W cenie biletu - gulasz, zimne
przekąski, napoje, (alkohol we własnym
zakresie) Kontakt: Małgosia 07737014705;
Magda 07961652970
Bóg zapłać za wszystkie ofiary na potrzeby Parafii.
Konto Parafii: PCM Croydon 30-94-57; 00617950

