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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, 21.11.2021 – 28.11.2021 nr 47/2021 
 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA, 21.11.2021.  

08.30 +Karola Wędzichę – od Rodziny 

10.00 Dziękczynna za 15 lat małżeństwa Macieja i Renaty 

12.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 21) – od córki 

18.00 +Mamę Halinę Kwiatkowską (1 r. śm.), Zenobiusza Kwiatkowskiego i +dziadków 

 

PONIEDZIAŁEK, 22.11.2021. Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 

NIE MA MSZY ŚW. +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 22) – od córki 

WTOREK, 23.11.2021.  

19.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 23) – od córki 

ŚRODA, 24.11.2021.  

10.00 +Mariana Falkowskiego  

19.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 24) – od córki 

CZWARTEK, 25.11.2021.  

10.00  O spełnienie się woli Bożej w życiu Danuty 

19.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 25) – od córki 

PIĄTEK, 26.11.2021.  

10.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 26) – od córki  

19.00 W int. Julii (16 ur.) o Boże bł., zdrowie i opiekę NMP 

SOBOTA, 27.11.2021.  

08.45 +Mamę Janinę Dul (1 r. śm.) – od córki z rodz. 

18.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 27) – od córki 

 

I NIEDZIELA ADWENTU, 28.11.2021.  

08.30 W int. Nikodema (5 ur.) i Gabrysi o Boże bł. i łaski 

10.00 W int. Marianny i Jacka Główków (31 r. ślubu) o Boże bł. i spełnianie się woli Bożej 

12.00 +Tatę Piotra Olszewskiego (gregoriańska 28) – od córki 

18.00 W int. Emila (ur.) 
 

 

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: (Dn 7,13-14); (Ps 93,1.2.5); (Ap 1,5-8); Aklamacja (Mk 11,10); (J 18,33b-37); 

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli 

ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus : 

„Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. 

Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem 

królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego 

głosu”. 

 

                                                WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

 Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – 

Zbawiciel, Król wszechświata. Należymy do 

królewskiego rodu i z Chrystusem mamy udział 

w królewskim kapłaństwie. Znakiem Jego 

królowania nie jest jednak korona, lecz krzyż 

zbawienia, który wisi na ścianach naszych 

domów, jest wpisany w nasze serca i którym 

znaczymy siebie, gdy stajemy do modlitwy. II 

taca przeznaczona na IPAK. 

 

 Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.  

 

 W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, 

czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.  

 

 W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty 

parafialnej do wieczności odeszła śp. Jadwiga 

Glejch.  Wieczny odpoczynek racz jej dać 

Panie… Pogrzeb 2 grudnia o 16.15 w 

Beckenham Crematorium. 

 

 W tym tygodniu patronują nam: 

– w poniedziałek 22 listopada – św. Cecylia 

(†III w.), dziewica i męczennica, patronka 

muzyki kościelnej; 

– w środę 24 listopada – świeci męczennicy 

Andrzej Dung-Lac (1795-1839), prezbiter, i 

Towarzysze, pierwsi męczennicy wietnamscy, 

zginęli w latach prześladowań 1773-1862. 
 

 Przez cały listopad w 8 dowolnie wybranych dni 

można uzyskać odpust zupełny za pobożne 

nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za 

zmarłych.  

 

 Zapraszamy na Zabawę Mikołajkową w niedzielę 

5 grudnia, od 14.00 do 17.00. Zabawa pełna 

energii i pogodnego Ducha. Bilety po 5 funtów do 

nabycia w kancelarii lub w zakrystii po Mszach 

św. w niedzielę.  
 

 Kancelaria parafialna czynna we wtorek 18.15 – 

19.00 oraz piątek 9.15 – 10.00.  

 

 Spowiedź od wtorku do soboty pół godziny przed 

Mszą św. 

 

 

 

 Grupy parafialne: 

• w poniedziałki Chór Ave Verum, 

• 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. 

 

❖ 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 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 grup 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 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 

http://mateusz.pl/czytania/2021/20211121.html#czytania
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