BIULETYN PARAFII
PW. WIĘTEGO JANA CHRZCICIELA
W PETERBOROUGH
VI NIEDZIELA WIELKANOCY - 09. 05. 2021
I Czytanie (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48) Powołanie pogan do Kościoła
Psalm (Ps 98 (97)) Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
II Czytanie (1 J 4, 7-10) Bóg jest miłością
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Chwała Tobie, Panie.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w
miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To
wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest
moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami,
bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem
wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was
wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał –
aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję,
abyście się wzajemnie miłowali».
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
(J 15, 9-17)
"Trwajcie w miłości mojej!"
Miłość to słowo, które we współczesnym świecie straciło na wartości. Niemal każdy film i
książka mówią o miłości. Ale czy aby na pewno mówią w sposób prawdziwy?
Wydaje się, że miłość w popkulturze jest przede wszystkim uczuciem. To taki stan, który
jest miły. Niemniej po roku czy dwóch mija. Tymczasem miłość to coś więcej niż uczucie.
Kto kocha, ten szanuje. Kto kocha, ten wie, że trzeba być wiernym i stałym. Miłość to coś
więcej niż uczucie. Miłość to decyzja. Jeśli mówisz: kocham Cię, to znaczy, że chcesz bronić
tej osoby i dbać o nią, bez względu na wszystko.
Bóg mówi: KOCHAM CIĘ i trwaj w MIŁOŚCI mojej. Co to znaczy? Przede wszystkim, że
jesteś chciany/chciana na tym świecie. To nie przypadek, że tutaj jesteś. Bóg zaplanował
Twoje narodziny i bardzo chciał, abyś istniał/istniała. Nie jesteś przypadkiem. Wręcz
przeciwnie, jesteś spełnionym marzeniem Boga. Trwaj w MIŁOŚCI. Nie lękaj się! Jesteś
wybrany. Umiłowany. Twoje życie ma sens.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
SOBOTA - 08. 05. 2021

CZWARTEK - 13. 05. 2021

Uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski

Wniebowstąpienie Pańskie

19.15 - śp. Anna Fiedor (greg. 6)
19.15 - o dar nieba dla zmarłego
Aleksandra Pawła Stefańskiego

19.15 - dziękczynna za znalezienie
pracy z prośbą o potrzebne łaski
19.15 - śp. Anna Fiedor (greg. 11)

PIĄTEK - 14.05. 2021
VI NIEDZIELA WIELKANOCY
09. 05. 2021
8.00 - za zmarłą babcię Marię Marosz
10.45 (z wiernymi i on-line) - o Boże
błogosławieństwo dla Renaty Winter z
okazji urodzin
12.30 - o przywrócenie wiary Panu
Bogu wiadomej
19.15 - śp. Anna Fiedor (greg. 7)

św. Macieja, apostoła

19.15 - śp. Anna Fiedor (greg. 12)
19.15 - w intencji Diany Banasiak z
okazji 14. rocznicy Chrztu świętego

SOBOTA - 15. 05. 2021
19.15 - śp. Anna Fiedor (greg. 13)

VII NIEDZIELA WIELKANOCY
16. 05. 2021
WTOREK - 11. 05. 2021
19.15 - śp. Anna Fiedor (greg. 9)
19.15 - za śp. szwagra w 1. miesiąc po
śmierci o radość nieba

ŚRODA - 12. 05. 2021
19.15 - śp. Stanisław Zakrzewski z
prośbą o dar życia wiecznego
19.15 - śp. Anna Fiedor (greg. 10)

World Communications Day

8.00 - za śp. Jan Rusiecki w 3 rocznicę
śmierci z prośbą o Boże miłosierdzie
10.45 (z wiernymi i on-line) - za
Michała i jego rodzinę o nawrócenie i
odpuszczenie grzechów
12.30 - za śp. Marian Sadecki w 10.
rocznicę śmierci o radość nieba
15.30 (WISBECH) - w intencji śp.
Wiesławy Zygmunt w 25. rocznicę
śmierci z prośba o szczęśliwość
wieczną
19.15 - śp. Anna Fiedor (greg. 14)

MSZA ŚWIĘTA W TYM TYGODNIU
Niedziela (09.05) - 8.00, 10.45, 12.30 i 19.15
Wtorek - 19.15
Środa - 19.15
Czwartek - 19.15
Piątek - 19.15
Sobota - 19.15
Niedziela (16.05) - 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”
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
Spowiedź pół godziny przed Mszą świętą i
na indywidualne zgłoszenie SMS (078 0116
3544) lub mail (peterborough@pcmew.org).

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Zachęcamy do Adoracji Najświętszego
Sakramentu – we wtorek, środę i piątek,
godz. 19.00.
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!

APOSTOLSTWO MODLITWY - maj
Intencja powszechna: Świat finansów
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse
współpracowali
z
rządami
w
celu
uregulowania sfery finansowej i chronienia
obywateli przed jej zagrożeniami.
UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ
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
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Rozpoczęliśmy
maj
i
nabożeństwa
poświęcone Maryi z modlitwą Litanii
Loretańskiej przed każdą Mszą świętą o
godz. 19.00.
ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI
W czwartek, 13 maja przypada uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego, a w piątek, 14
maja obchodzimy święto św. Macieja,
apostoła.

BIERZMOWANIE

Trwają
zapisy
na
katechezę
przygotowującą
do
sakramentu
bierzmowania. W celu zapisu prosimy o
kontakt osobisty z duszpasterzem w
kancelarii (nie w zakrystii) na spotkanie
indywidualne, wcześniej wysyłamy sms
(078
01163544)
lub
mail
(peterborough@pcmew.org).

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 COVID19. Pismo to dostępne jest na stronie naszej
parafii.

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.

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Rozpoczęliśmy
parafialną
katechezę
przygotowującą dzieci do Pierwszej Komunii
Świętej, a właściwie kontynuujemy ją
rozpoczętą w rodzinie. Wszystkie szczegóły
dotyczące tego tematu, w tym terminy
Uroczystości zostały umieszczone na stronie
internetowej w zakładce => Sakramenty =>
I Komunia.

Zeszłoroczna I Komunia święta przyjęta w
naszej parafii została odnotowana.
Prosimy o kontakt mailowy lub smsowy
rodziców, którzy przełożyli Komunię na
ten rok i pragną by ich dzieci przyjęły Pana
Jezusa w naszej parafii.

RESTRYKCJE - reżim sanitarny !
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:
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.
Przypominamy usilnie o parkowaniu
samochodów w oddaleniu od kościoła.
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