
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty,
zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem,
zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem
syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie,
aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za
to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich
ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje
jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w
ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».
(J 17, 11b-19)
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Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Chwała Tobie, Panie.

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.

I Czytanie (Dz 1, 15-17. 20a. 20c-26) Wybór Macieja na Apostoła
Psalm (Ps 103 (102)) Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach
II Czytanie (1 J 4, 11-16) Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim

"...aby tak jak My stanowili jedno"
Uczniowie wysłani do świata zostali objęci modlitwą Jezusa. Ojciec ma ich otoczyć opieką w dniach zbliżającej się
próby ich wiary i dojrzałości. Jezus zdaje Ojcu raport: “zachowywałem ich w imieniu Twoim”, “ustrzegłem ich”,
“przekazałem im Twoją naukę”. Uczniowie są przygotowani do służby w świecie. Zostali z tego świata
wyodrębnieni do nowej wspólnoty ludu Bożego. Wyrwani ze świata deprawacji, niewiary i wrogości. Nie zostali
jednak oddzieleni od ludzi, lecz byli jak Jezus, który nie jest ze świata, a zbliżył się do życia tak wielu ludzi,
umiłował ich i miał pośród nich przyjaciół. Bóg uświęcił swój lud izraelski, czyli oddzielił go od narodów, nadając
mu Prawo. Naśladowcy Jezusa zostali oddzieleni od świata, ale nie od narodów. Jezus był pasterzem uczniów,
stracił jednego z nich, Judasza. On nie poznał prawdy, nie zrozumiał tego, kim jest Jezus. Judasz oddalił się od
owczarni, jak apostata. Uczeni żydowscy pisali o takich ludziach, że ich los jest gorszy niż pogan, którymi
Judejczycy pogardzali. Radość uczniów, gdyby miała się opierać na jedności uczniów nie byłaby pełną. Pełną jest
radość Jezusa oparta na wierności Ojca. Uczniowie mają wziąć tę radość, czyli ufnie oprzeć się na Ojcu, który
wysłucha każdą ich prośbę, nie tylko w najbliższych dniach. Władca świata, Zły nie miał wpływu na Jezusa, ale
uczniowie Jezusa muszą być strzeżeni przed Złym. Uczniowie już nie są ze świata, ale przynajmniej w określonych
warunkach i okolicznościach znajdują się w zasięgu jego wpływu. Uświęcenie jest przeciwwagą dla działania
Złego. Dziełem Złego są występki i grzechy. Dziełem Ducha Świętego, który zostanie posłany do uczniów jest
uświęcenie i objawianie w swoim życiu świętości Jezusa, pomimo presji świata i Złego. Jezus dawał świadectwa o
tym, co widział i słyszał u Ojca. Teraz, gdy uczniowie przyjęli już słowa wypowiedziane przez Jezusa, posiadają
prawdę i zostają posłani, by złożyć świadectwo światu. Uczniowie zostali wysłani do świata. Jezus prosi Ojca, aby
ochraniał ich w czasie, gdy On poświęci swoje życie dla odkupienia i zbawienia wszystkich uczniów. Uczniowie zaś
mają poświęcić swoje życie dla prawdy. Od tego, czy to zrobią będzie zależała jedność pomiędzy nimi. Prawda,
pokój, miłość i radość zadecydują o jedności uczniów. Za kilka dni i miesięcy, a po latach i wiekach może zrodzić
się pytanie o jedność wraz z pytaniem, czy Jezus, w którego Oni uwierzyli i Jego umiłowali jest dzisiaj tym samym.
Prawda o Jezusie, Synu Boga, Bogu, ma przeniknąć ducha, duszę i ciało każdego ucznia.



INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

 WTOREK - 18. 05. 2021 
19.15 - śp. Anna Fiedor (greg. 16)

ŚRODA - 19. 05. 2021
19.15 - śp. Anna Fiedor (greg. 17)

CZWARTEK - 20. 05. 2021 
19.15 - śp. Anna Fiedor (greg. 18)

PIĄTEK - 21.05. 2021
19.15 - śp. Anna Fiedor (greg. 19)
19.15 - o dar życia wiecznego dla śp.
Fran Sanches w 6 miesięcy po śmierci

SOBOTA - 22. 05. 2021 
Wigilia Zesłania Ducha Świętego

19.15 - śp. Anna Fiedor (greg. 20)

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA
ŚWIĘTEGO
23. 05. 2021

8.00 - śp. Anna Fiedor (greg. 21)
10.45 (z wiernymi i on-line) - śp.
Sabina Bocian w 6. rocznicę śmierci 
12.30 - za zmarłego Krzysztofa Nowaka
o przebaczenie grzechów i dar nieba
19.15 - o spokój duszy syna Pawła
Wieteski

SOBOTA - 15. 05. 2021 
19.15 - śp. Anna Fiedor (greg. 13)
19.15 - o zdrowie dla Kamila i
szczęśliwą operację

VII NIEDZIELA WIELKANOCY
16. 05. 2021

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 (16.05) - 8.00, 10.45, 12.30 i 19.15
oraz Wisbech godz. 15.30  
Wtorek - 19.15
Środa - 19.15 
Czwartek - 19.15 
Piątek - 19.15 
Sobota - 19.15 
Niedziela (23.05) - 8.00, 10.45, 12.30 i 19.15 
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).

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 - 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.

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

BIERZMOWANIE
Kończymy 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 0116 3544) lub mail
(peterborough@pcmew.org).

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Majowe nabożeństwa poświęcone Maryi z
modlitwą Litanii Loretańskiej przed każdą
Mszą świętą o godz. 19.00. 

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA
ŚWIĘTEGO

Trwamy na nowennie przed uroczystością
Zesłania Ducha Świętego, która za tydzień
kończy okres Wielkanocy.
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Email: peterborough@pcmew.org
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Duszpasterstwo prowadzą księża Chrystusowcy
Administrator: Ks. Leszek Rygiewicz SChr, Asystent: Ks. Grzegorz Suski SChr

Aldona Szpryngiel - prezes, Iwona Czaplicka - Mróz - sekretarz
Tomasz Smułka - ekonom, Alicja Zakrzewska - referent Gift Aid

Konto parafii: PCM Peterborough, sort code 30-94-57, account number 00622512

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.

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. 

I KOMUNIA ŚWIĘTA
Trwa parafialna katecheza
przygotowująca 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. 


