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MSZE ŚWIĘTE  

W NIEDZIELE O GODZ. 830 ;10 001200 ;1800                                                                                                        W SOBOTĘ O GODZ. 1830 (EUCHARYSTIA NIEDZIELNA)                        

PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI 10.00; WTORKI, CZWARTKI 19.00 
Wszystkie Msze św. transmitowane na żywo OKRES ZWYKŁY W CIĄGU ROKU, 12.07.2020 – 19.07.2020 nr 28/2020 

 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.07.2020. 

08.30 O Boże bł. dla Teresy i Elżbiety oraz ich rodzin 

10.00 W int. Łukasza (36 r. ur.) - o opiekę NMP i potrzebne łaski 

12.00 W int. Jacka (ur.) o zdrowie i Boże bł. – od kochającej rodziny  

18.00  +Bogusława (2 r. śm.) oraz + tatę Franciszka 

 

PONIEDZIAŁEK, 13.07.2020. Wspomnienie świętych pustelników: Andrzeja Świerada i Benedykta 

10.00 O zdrowie i Boże bł. dla brata Antoniego – od Marii Macadam 

19.00  W int. Alicji (im.) o Boże bł. i łaski – od męża i syna 

WTOREK, 14.07.2020.   

19.00 Intencja przebłagalna za grzechy 

 

ŚRODA, 15.07.2020.  Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła 

10.00 W int. Małgorzaty (r. ur.) - o Boże bł. i opiekę NMP- od Równickich 

 

CZWARTEK, 16.07.2020. Wspomnienie NMP z Góry Karmel 

19.00 W int. Janusza Kołakowskiego 

 

PIĄTEK, 17.07.2020. 

10.00 W int. Krystyny i Zdzisława Nowakowskich o zdrowie i Boże bł. – od Krystyny Maślony 

 

SOBOTA, 18.07.2020.  

18.30 W int. dzieci: Oliwii i Oskara Magierowskich z racji ich urodzin o Boże bł.  

 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.07.2020.  

08.30 ++Teodozję i Pawła Szmelzerów, + Stefanię Krzewską – od Marii Macadam 

10.00 W int. Ewy i Szymona z racji urodzin i imienin o Boże bł., potrzebne łaski i opiekę NMP 

12.00 W int. Neli (1 r. ur.) o Boże bł. i potrzebne łaski 

18.00  +Janinę Wróbel, Daniela Saneckiego, Damiana, Henrykę, Ryszarda Rowińscy- od Rafała i Sandry 

 
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-/


 

   

 

I N F O R M A C J E  B I E Ż Ą C E 

 

 

1.  Dziś świętujemy kolejną lipcową niedzielę. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o 

świętowaniu dnia Pańskiego, a zwiedzając świątynie, pamiętajmy, aby nasze zachowanie było nacechowane 

powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o 

ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia. 

 

2.  W czwartek, 16 lipca, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię 

szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel (północno-zachodni Izrael) 

duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli się 

do Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który wpisał się w historię i duchowe oblicze 

Kościoła. Święci, których wydały zakony karmelitańskie, należą do najpopularniejszych. W tym gronie jest 

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest Święty Rafał Kalinowski.  

 

3. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel przypomina nam o jeszcze innym ważnym 

rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Matka Boża objawiła go generałowi 

karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu, kto będzie go 

nosił do śmierci, że nie zazna ognia piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Dziś wielu z nas nosi 

medaliki szkaplerzne. Zadbajmy o to, aby nie była to tylko dekoracja stroju. Niech to będzie znak naszej 

religijności, noszony z wiarą i miłością.  

 

4. Przypominamy, że w czasie wakacji zmienia się układ Mszy św. Kościół jest otwarty pół godziny przed 

Mszą św. Msze św. są sprawowane: 

• poniedziałki, środy i piątki o 10.00; 

• wtorki i czwartki o 19.00; 

• soboty o 18.30 

• w niedziele 8.30; 10.00; 12.00 (kościół Świętych Młodzianków); 18.00 

 
5. Od 4 lipca nasze kościoły zostają otwarte na sprawowanie sakramentów św. Wszyscy starsi, 

chorzy i ci, którzy obawiają się zakażenia, wciąż mają dyspensę od uczestnictwa we Mszy 

św. niedzielnej, zachęcamy do uczestnictwa w tygodniu. Zachować należy następujące 

zasady: 

- Msza św. skrócona; 

- nie będzie śpiewów w czasie liturgii; 

- należy zachować dystans społeczny (1 m plus); 

- przy wejściu do kościoła zdezynfekować ręce; 

- czytający czytania powinni nosić rękawiczki; 

- krótka homilia; 

- nie ma modlitwy wiernych; 

- znak pokoju przekazujemy ukłonem; 

- ruch w kościele odbywa się jednokierunkowo, środkiem zbliżamy się do ołtarza a bokami 

oddalamy od ołtarza; 

- tych, którzy nie mogą uczestniczyć w niedzielę (z różnych względów) biskupi zachęcają do 

uczestnictwa w Mszy św. w tygodniu; 

- toalety pozostaną zamknięte 

 

6. Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i piątki od 9.30 do 10.00 oraz czwartki 18.30 – 19.00. 

7. Jeśli ktoś chce wspomóc Parafię materialnie może to uczynić wpłacając bezpośrednio na konto 
Parafii: PCM Croydon 30-94-57 00617950 lub czekiem na PCM Croydon. Za wszystkie ofiary 

wielkie Bóg zapłać. 


