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MSZE ŚWIĘTE  

W NIEDZIELE O GODZ. 830; 1000,1200 SUMA; 1800                                             W SOBOTĘ O GODZ. 845; 1830 (EUCHARYSTIA NIEDZIELNA)                        

PONIEDZIAŁEK - 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 – OKRES WIELKIEGO POSTU, 14.02.2021 – 21.02.2021 nr  7/2021 
 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.02.2021.  

08.30 1. O zdrowie i Boże bł. dla Emilii (ur.) 

 2. W int. ks. Bartosza (ur.) – od M. Macadam 

10.00 +Zofię i Józefa Szumigaj 

12.00 1. W int. Kuby o Boże bł. i asystencję Ducha Świętego  

 2. W int. Beaty i Dawida o zrealizowanie planów, zdrowie i Boże bł. 

18.00  +Przemysława, Mariannę, Zygmunta, Piotra i Dariusza 

PONIEDZIAŁEK, 15.02.2021.  

10.00 O Boże bł. i łaski dla Jacka (ur.) 

19.00 O zdrowie i Boże bł. dla Taty Jana Krystosika 

WTOREK, 16.02.2021.  

10.00 W int. Awunterima (12 ur.) 

19.00 W int. Aleksa i Wiktora o otwartość na łaski i Bożą opiekę 

ŚRODA POPIELCOWA, 17.02.2021.  

10.00 W int. Akantariego o zdrowie i wzrastanie w mądrości i łasce  

19.00 W int. Marcina o uwolnienie z nałogu 

CZWARTEK, 18.02.2021. 

10.00 W int. Trudzi i Jerzego o zdrowie i dalszą opiekę i Boże bł. 

19.00 +Ewę – od przyjaciół 

PIĄTEK, 19.02.2021.  

10.00 +Stefanię Andrzejczyk (8 r. śm.) oraz o Boże bł. dla Marzeny Andrzejczyk (ur.) 

19.00 W int. Moniki (ur.) w tych intencjach, w których modli się za nią Matka Boża 

SOBOTA, 20.02.2021.  

08.45 W int. Władysława i Haliny Stasik (32 r. ślubu) o Boże bł. i łaski 

18.30  W int. Joanny Kuczały (ur.) z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i łaski 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 21.02.2021.  

08.30 1. +Bolesława, Janinę, Józefa Zemłów, Wandę Rogalę – od M. Macadam 

 2. W int. Piotra (18 ur.) o dary Ducha Świętego, opiekę Najświętszej Panienki i roztropność w dorosłości 

10.00 W int. Ayaamee (9 ur.) o dary Ducha Świętego i pokój wewnętrzny 

12.00 1. Za Parafian 

 2. +Bogdana Sadłochę – od chrześnicy z rodz. 

18.00  W int. Moniki i Marcina o siły, Boże bł. 

 
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: (Kpł 13, 1-2. 45-46); (Ps 32,1-2.5 i 11); (1 Kor 10,31-11,1); Aklamacja (Mt 4,23); (Mk 1,40-45); 

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie 

oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast 

trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu 

nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na 

świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł 

już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 
 

WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

❖ W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-

człowiekiem. Wielokrotnie w Ewangelii 

widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie 

emocje i zachowania, pochyla się nad każdym 

człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad 

ludźmi. Taki również jest Bóg: pochyla się nad 

każdą ludzką biedą, doskonale rozumie naszą 

sytuację. Każda Eucharystia jest 

dziękczynieniem za to, że Bóg jest wśród ludu.  

 

❖ Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień Modlitw o 

Trzeźwość Narodu. Niech modlitwa i pochylenie 

się nad tym problemem obudzą wrażliwość 

naszych serc i pomogą nam wytrwać w 

trzeźwości. 

 

❖ Wspominamy św. Walentego, patrona ludzi 

zakochanych, ale także chorych i cierpiących na 

różne dolegliwości psychiczne. Za jego 

wstawiennictwem prośmy w intencji 

zakochanych, by nie mylili zakochania z 

pożądaniem, oraz o zdrowie dla tych, którzy 

borykają się z problemami natury psychicznej. 

 

❖ W środę Popielec, którym rozpoczniemy Wielki 

Post, czas szczególnego zgłębiania tajemnicy 

cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu naszego 

Pana, Jezusa Chrystusa. Tego dnia obowiązuje 

post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych. Msze Święte z obrzędem posypania 

głów popiołem o godz. 10.00 i 19.00 (Holy 

Innocents)  

 

❖ We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy 

rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi 

krzyżowej o godz. 19.30. 

 

❖ Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki, 

środy i piątki od 9.30 do 10.00 oraz wtorki i 

czwartki 18.30 – 19.00. 

 

❖ Spowiedź od poniedziałku do soboty pół godziny 

przed Mszą św., przy zachowaniu zasad 

sanitarnych. 

 

❖ Przypominamy, że wszyscy starsi, chorzy oraz 

ci, którzy obawiają się zakażenia mają dyspensę 

od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej.  

 

❖ 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. 20.00. 

 

❖ 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. 

 

❖ 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. 

 

❖ Bóg zapłać za wszystkie ofiary na potrzeby 

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

00617950 

http://mateusz.pl/czytania/2021/20210214.html#czytania

