
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie
chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?» I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym
poleceniem: «Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie
wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć
Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla
nas». Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i
przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc:
«Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego
wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę,
powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić
będę go nowy w królestwie Bożym». Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.
(Mk 14, 12-16. 22-26)

BIULETYN PARAFII 
PW. �WIĘTEGO JANA CHRZCICIELA

W PETERBOROUGH
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA - 06. 06. 2021

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie.

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.

I Czytanie (Wj 24, 3-8) Zawarcie przymierza przez krew
Psalm (Ps 116B (115)) Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana
II Czytanie (Hbr 9, 11-15) Krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienia

Medytacja nad Ewangelią
Jezus zostawił mi Dobrą Nowinę o ustanowieniu Eucharystii, abym często wracał do tego wydarzenia i rozważał
Jego dar miłości. Rozpocznę od żarliwej prośby, aby przez tę medytację odnowił we mnie wiarę i miłość do
Eucharystii.
„Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania...?” (w. 12). Słowo z dzisiejszej Ewangelii prowokuje mnie
do postawienia sobie tego pytania przed Jezusem. Czy jestem przygotowany na przyjęcie Go w Eucharystii? Jak
często nawiedzam Wieczernik, by uczestniczyć we Mszy świętej?
Będę wsłuchiwał się w słowa Jezusa, który z niezwykłą starannością wszystko przewidział (ww. 13-15). Tak jest
codziennie, gdy przychodzę do Wieczernika na Mszę świętą. On zawsze pierwszy na mnie czeka i wszystko jest
już dla mnie przygotowane!
„Przygotowali Paschę”. Słowo Boże przygotowuje mnie do przeżycia Eucharystii. Czy przygotowuję się do niej?
Czy staram się medytować Słowo, które czytane jest na Eucharystii? Czy do niego wracam?
Zajmę miejsce razem z Jezusem i uczniami przy stole w Wieczerniku. Wsłucham się w słowa Mistrza, który
wypowiada z przejęciem: „Bierzcie to jest Ciało moje... To jest moja Krew Przymierza” (ww. 22-24). Uświadomię
sobie, że jestem żywym uczestnikiem tego wydarzenia podczas każdej Mszy świętej!
Eucharystia nieustannie przypomina mi o Jego pragnieniu serca. Chce dawać mi siebie nieustannie! Dzieli się ze
mną swoim życiem. Ilekroć przyjmuję Go w Komunii świętej, tylekroć przyjmuję Jego życie i ofiaruję Mu swoje.
Dziś świętujemy uroczystość Bożego Ciała. Czy jestem gotowy na wejście w Komunię z Nim samym?
Znajdę czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Będę adorował Jego miłość, którą pragnie wlewać w moje
serce. Tęskni za mną. Będę powtarzał z nadzieją i miłością: „Pozwól mi ucztować z Tobą na wieki w królestwie
Ojca” (w. 25).



INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

 WTOREK - 08. 06. 2021 
19.15 - za śp. Marię Babol (greg. 2)
19.15 - śp. Antoni Arleth w rocznicę
śmierci

ŚRODA - 09. 06. 2021
19.15 - za śp. Marię Babol (greg. 3)
19.15 - w intencji Daniela o szybki
powrót do zdrowia

CZWARTEK - 10. 06. 2021 
19.15 - za śp. Marię Babol (greg. 4)

PIĄTEK - 11.06. 2021
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO

SERCA PANA JEZUSA
19.15 - o Boże błogosławieństwo,
zdrowie, opiekę Matki Bożej oraz
światło Ducha Świętego dla Stasia z
okazji 15 urodzin
19.15 - za śp. Marię Babol (greg. 5)

SOBOTA - 12. 06. 2021 
Niepokalanego Serca NMP

19.15 - za śp. Marię Babol (greg. 6)

XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 13. 06. 2021
8.00 - WOLNA INTENCJA
10.45 (z wiernymi i on-line) - o zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla Antosia i
Jana Pawła z okazji imienin 
12.30 - za śp. Marię Babol (greg. 7)
15.30 (Wisbech) – śp. Kasia Kurzeja (2
rocznica śmierci) i śp. Maria Pondo (5
rocznica śmierci)
19.15 -  za Parafian

SOBOTA - 05. 06. 2021 
I Sobota miesiąca

19.15 - dziękczynna za Dar Życia z
prośbą o szczęśliwe rozwiązanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

BOŻE CIAŁO
06. 06. 2021

8.00 - w intencji śp. Oktawiana
10.45 (z wiernymi i on-line) - w
intencji Anety i Marcina z okazji 13.
rocznicy ślubu 
12.30 - za Mamę: Ewa Manicz w 1.
rocznicę śmierci i Mirosław Lompart
13.30 - śp. Aleksander (3 rocznica
śmierci) i śp. Zofia (9 rocznica śmierci)
19.15 -  za Parafian



MSZA ŚWIĘTA W TYM TYGODNIU
Niedziela (06.06) - 8.00, 10.45, 12.30,
13.30 i 19.15   
Wtorek - 19.15
Środa - 19.15 
Czwartek - 19.15 
Piątek - 19.15 
Sobota - 19.15 
Niedziela (13.06) - 8.00, 10.45, 12.30 i
19.15 oraz Wisbech godz. 15.30
Msza święta on-line o godz. 10.45
dostępna na kanale:
YouTube „Parafia Peterborough” oraz
Facebook „Parafiapeterborough”

Spowiedź pół godziny przed Mszą świętą i
na indywidualne zgłoszenie SMS (078 0116
3544) lub mail (peterborough@pcmew.org).

KANCELARIA I SPRAWY PARAFIALNE
Biuro parafialne w dniach i godzinach
podanych na stałych billboardach i tablicach
zawieszonych tak w kościele jak i domu
księży jest nieczynne.
Wszelkie sprawy kancelaryjne (I Komunia
święta, Bierzmowanie, aplikacje szkolne,
akty chrztu, zaświadczenia), prośby, w tym
również dotyczące spowiedzi oraz
zamawiania intencji mszalnych, a także
zapytania o sakramenty prosimy kierować
najpierw na adres mailowy parafii:
peterborough@pcmew.org lub telefon
parafialny 01733 552 726 oraz komórkowy
078 0116 3544.

WSPARCIE PARAFII
W obecnej sytuacji możemy składać ofiary w
kościele po Mszy świętej (przy wejściu
znajduje się koszyk) lub na konto parafii:
nazwa konta: PCM Peterborough
sort code: 30-94-57
account number: 00622512
tytuł: taca
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary!

Zanim przyjdziesz do kościoła:
1.Upewnij się, że masz maskę
2.Napisz SMS (nie wcześniej niż 2 dni przed) na
parafialny numer komórkowy 078 01 163 544
3.Tekst: Msza Dzień?, Godzina? Liczba osób?
Nazwisko?
4.Otrzymasz potwierdzenie SMS ze
wskazaniem miejsca w kościele
5.Przyjście do kościoła jest na 15 minut przed
Mszą i wyjście jest bezpośrednio po Mszy
6.W wejściu do kościoła okazujesz SMS lub
podajesz nazwisko dokonanej rezerwacji
7. Stosujesz się do zaleceń stewarda
Limit osób mogących przebywać jednocześnie w
kościele - 72 osoby

UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ

APOSTOLSTWO MODLITWY - czerwiec
Intencja ewangelizacyjna: Piękno małżeństwa
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy
przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu
wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w
miłości, z wielkodusznością, wiernością i
cierpliwością.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Zachęcamy do Adoracji Najświętszego
Sakramentu – od wtorku do soboty o godz.
19.00.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA

W piątek obchodzimy uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa, a wraz z nią
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie
Kapłanów. Jako chrystusowcy posługujący w
prowincji brytyjsko-irlandzkiej obchodzimy
patronalne święto. W sobotę wspomnienie
Niepokalanego Serca Maryi.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Zapraszamy na spotkanie z nauczaniem Jana
Pawła II. Cykl spotkań rozpoczął się w ubiegłą
niedzielę o godz. 19.00 na antenie
www.radio.bobola.church.

AUDYCJA O NAUCZANIU JANA PAWŁA II

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Czerwcowe nabożeństwa poświęcone Sercu
Pana Jezusa z modlitwą Litanii i aktem
poświęcenia rodzaju ludzkiego przed każdą
Mszą świętą o godz. 19.00. 



PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA
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RESTRYKCJE - reżim sanitarny !

Zajmowanie wskazanych miejsc siedzących
Nietłoczenie się w wejściu
Zachowanie wymaganego dystansu       (2 metry) od
pozostałych wiernych
Niewchodzenie w miejsca wyłączone z użyteczności
publicznej, tj. toaleta, zakrystia
Przemieszczanie się zgodnie ze wskazanym
kierunkiem
Możliwie szybkie opuszczanie kościoła dla
usprawnienia przebiegu dezynfekcji po modlitwie
Nietworzenie zgromadzeń zarówno w kościele jak i
na zewnątrz
Stosowanie się do próśb i poleceń wydawanych przez
wolontariuszy/ stewardów.

Uczestnicy nabożeństw są zobowiązani, o co usilnie
prosimy, do tego by:
1.używać maski lub przyłbicy na twarz zasłaniając usta i
nos w kościele
2. stosować dystans (2 metry)
3. przyjmować Komunię świętą wyłącznie na stojąco i na
rękę
4. używać żelów do mycia rąk w wejściu i wyjściu.
Przed, w trakcie lub po modlitwie możemy zostać
poproszeni przez wolontariuszy (stewardów) o:

Przypominamy usilnie o parkowaniu samochodów w
oddaleniu od kościoła.

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA
W środę o godz. 19.00 nabożeństwo ku czci św.
Józefa. 
Zapraszamy do modlitwy do św. Józefa w
intencji osób chorych, umierających,
prześladowanych i ludzi pracy.
Przed nami rekolekcje on-line z Mężczyznami
Świętego Józefa – 18, 19, 20 czerwca 2021.

PANDEMIA KORONAWIRUSA
Odpowiadając na apel księdza biskupa     
 Paula Mc Aleenana odpowiedzialnego za
duszpasterstwo emigracyjne z ramienia
Konferencji Episkopatu Anglii i Walii zachęcamy
wszystkich do zaszczepienia się przeciw    
 COVID-19. 
Bp Wiesław Lechowicz - Delegat KEP ds.
Duszpasterstwa Emigracji Polskiej wystosował
pismo, które m.in. prezentuje wykładnię moralną
dotyczącą szczepień przeciwko wirusowi COVID-
19. Pismo to dostępne jest na stronie naszej
parafii. 

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
Spotkania z kandydatami do bierzmowania
odbywają się w dwóch grupach
naprzemiennie w soboty i niedziele o godz.
18.00 w kościele. Pierwsza katecheza: grupa
żeńska w sobotę, 5 czerwca o godz. 18.00, a
grupa męska w niedzielę, 6 czerwca o godz.
18.00. Za tydzień grupa męska w sobotę, a
żeńska w niedzielę.

I KOMUNIA ZESZŁOROCZNA!!!
Z kalendarza i naszych lokalnych możliwości
wynika, że uroczystość I Komunii świętej
przełożona z poprzedniego roku może odbyć
się w niedzielę 27 czerwca o godz. 13.30.
Rodzinna spowiedź poprzedzająca
uroczystość odbędzie się podczas
indywidualnego spotkania. Przewidujemy
modlitewne spotkanie przedkomunijne w
niedzielę 20 czerwca o godz. 13.30, również
w formie próby. Wszystkich
zainteresowanych prosimy o potwierdzenie
tego planu lub, w przypadku konieczności
wyboru innej opcji, daty, o kontakt z ks.
Grzegorzem z prośbą o dołączenie dzieci
zeszłorocznych do jednej z grup tego roku.


