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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, 17.10.2021 – 24.10.2021 nr 42/2021
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
PONIEDZIAŁEK, 18.10.2021. ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY
NIE MA MSZY ŚW.
WTOREK, 19.10.2021.
19.00 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 18) – od córki Joanny
ŚRODA, 20.10.2021. Wspomnienie św. Jana Kantem, prezbitera
10.00 +Pawła Kruka
19.00 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 19) – od córki Joanny
CZWARTEK, 21.10.2021.
10.00 +Davida Olivera – od Równickich
19.00 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 20) – od córki Joanny
PIĄTEK, 22.10.2021. Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
10.00 +Justynę i Joannę – od Cecylii
19.00 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 21) – od córki Joanny
SOBOTA, 23.10.2021.
08.45 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 22) – od córki Joanny
18.00 W int. Krystyny (ur.) dziękczynna z prośbą o Boże bł. i opiekę NMP
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.10.2021.
08.30 O Boże bł. i opiekę NMP Emilii i Łukasza (r. ślubu)
10.00 W int. Akantariego (5 ur.)
12.00 W int. Iwony i Krzysztofa (32 r. ślubu) dziękczynna z prośbą o Boże bł.
18.00 +Mamę Zofię Szychtę (gregoriańska 23) – 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: (Iz 53, 10-11); (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22); (Hbr 4, 14-16); Aklamacja (Mk 10, 45); (Mk 10, 35-45);
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy".
On ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam uczynił?" Rzekli Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po
lewej Twej stronie". Jezus im odparł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym
Ja mam być ochrzczony?" Odpowiedzieli Mu: "Możemy". Lecz Jezus rzekł do nich: "Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie;
i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale
dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane". Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A
Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: "Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im
odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by
chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz
żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu".

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE
Niezwykła to sytuacja, kiedy Pan staje się sługą.
Bóg oddaje się w ręce człowieka, by móc stać
się pokarmem, który możemy jeść. Tylko Bóg,
który jest miłością, może to zrealizować. Tylko
Bóg, który ustanowił Eucharystię, gorąco
pragnie zasiąść z nami do stołu i z nami ją
spożywać. Odkrywajmy, w jak wielkiej
tajemnicy bierzemy udział.
Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci
o naszych zmarłych. Formularze wypominków
przy wyjściu z kościoła. Od 2 do 7 listopada
Msze św. wieczorne za zmarłych polecanych, a
po nich różaniec z wypominkami.
W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 18 października – św. Łukasz,
ewangelista;
– w środę 20 października – św. Jan Kanty
(1390-1473), prezbiter, profesor Akademii
Krakowskiej, patron profesorów, studentów,
młodzieży i szkół katolickich, pomagał
potrzebującym;
– w piątek 22 października – św. Jan Paweł II
(1920-2005), papież, teolog, filozof, przyjaciel
artystów, naukowców, pielgrzym.
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
następującą intencję:
• 05.11. godz. 19.00 +Tatę Mariana,
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.
Październikowy turniej tenisa stołowego w Sali
parafialnej. Zmagania odbywają się 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.
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
tylko od tego aktu zależy przynależność do
parafii,
ale
także
od
rzeczywistego
uczęszczania do kościoła, czyli budowania
Wspólnoty.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary na potrzeby
Parafii. Konto Parafii: PCM Croydon 30-94-57;
00617950

