BIULETYN PARAFII
PW. WIĘTEGO JANA CHRZCICIELA
W PETERBOROUGH
IV NIEDZIELA WIELKANOCY - 25. 04. 2021
I Czytanie (Dz 4, 8-12) Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym
Psalm (Ps 118) Kamień wzgardzony stał się fundamentem
II Czytanie (1 J 3, 1-2) Jesteśmy dziećmi Bożymi
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Chwała Tobie, Panie.

Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za
owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością,
widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza;
najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem
dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna
Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są
z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna
owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je
znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je
oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».
(J 10, 11-18)
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.

"Dobry Pasterz daje życie swoje za owce"

Jezus jest dobrym Pasterzem. On walczy o każdą owcę. Miłość nigdy nie rezygnuje.
Walczy do końca. Nawet, kiedy nie ma szans, Bóg przez szczelinę dobiera się do
człowieka. Nikt nie jest w stanie odebrać Mu pasji do ciebie. On szaleje za tobą i
pragnie na różne sposoby walczyć o twoje Zbawienie. Nawet jeśli nie czujesz Bożej
obecności i uciekasz z Jego ramion, to On nigdy z ciebie nie zrezygnuje. Pamiętaj, że
dzień twoich narodzin, to dzień, w którym Bóg zdecydował, że ten świat nie może
dalej istnieć bez ciebie. Jesteś spełnionym marzeniem Boga. On tęskni za tobą i
nieustannie będzie ci to przypominał. Jesteś ważny i potrzebny. Nie jesteś dziełem
przypadku. Bóg zaplanował cię przed założeniem świata. Dzięki Niemu jesteś tutaj
na Ziemi i masz konkretną misję oraz cel swego życia. Tylko „szaleniec miłości”
mógłby oddać za ciebie życie. Bóg to zrobił. Nie żałuje i nawet, jakby trzeba było
uczynić to po raz kolejny, nie zawahałby się ani chwili. Miłość woła! Co odpowiesz?

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
SOBOTA - 24.04. 2021
19.15 - w intencji Darii, o Boże
błogosławieństwo, potrzebne łaski i
opiekę Matki Najświętszej z okazji 27.
urodzin

IV NIEDZIELA WIELKANOCY
25. 04. 2021

CZWARTEK - 29. 04. 2021
Św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła,
patronki Europy
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

19.15 - wolna intencja

PIĄTEK - 30.04. 2021
19.15 - wolna intencja

Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Kwartalne Dni Modlitw o powołania do służby w Kościele

8.00 - o uzdrowienie z choroby Heleny
i o opiekę Matki Bożej
10.45 (z wiernymi i on-line) - o Boże
błogosławieństwo dla Odety z okazji
13. urodzin
12.30 - dziękczynna za 18 lat
małżeństwa Patrycji i Mariusza, z
prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
19.15 - za duszę śp. Heleny
Dąbrowskiej w 32. rocznicę śmierci

SOBOTA - 01. 05. 2021
Św. Józefa, rzemieślnika
I sobota miesiąca
Day of Prayer for God’s blessing on human work

19.15 - w intencji mężczyzn, mężów,
ojców, synów pragnących naśladować
św. Józefa w zawiązującej się grupie w
naszej parafii

V NIEDZIELA WIELKANOCY
02. 05. 2021
Dzień Flagi RP

WTOREK - 27. 04. 2021
19.15 - za nephew + Edward Weld we
wspomnienie urodzin

ŚRODA - 28. 04. 2021
19.15 - śp. Stanisław Szczygieł w 1.
miesiąc po śmierci

8.00 - za niece: + Mikaela Revel z okazji
wspomnienia urodzin
10.45 (z wiernymi i on-line) - o Boże
miłosierdzie dla śp. Józefa Krawiec w 4.
rocznicę śmierci
12.30 - w intencji Barbary w dniu 30.
urodzin
o
opiekę
i
Boże
błogosławieństwo
15.30 (WISBECH) - wolna intencja
19.15 - w intencji Panu Bogu wiadomej

MSZA ŚWIĘTA W TYM TYGODNIU

Niedziela (25.04) - 8.00, 10.45, 12.30 i 19.15
Poniedziałek - nie ma
Wtorek - 19.15
Środa - 19.15
Czwartek - 19.15
Piątek - 19.15
Sobota - 19.15
Niedziela (02.05) - 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 przed Mszą świętą i na indywidualne
zgłoszenie SMS (078 0116 3544) lub mail
(peterborough@pcmew.org).
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Zachęcamy
do
Adoracji
Najświętszego
Sakramentu – od wtorku do soboty, 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!

KURS MAŁŻEŃSKI

Kurs Małżeński jest organizowany przez parafię pw.
św. Jadwigi Królowej w Poznaniu. Kurs rozpoczyna
się we wtorek 27 kwietnia o godz. 19.00. W Kursie
można uczestniczyć z każdego miejsca, ponieważ
jest organizowany w wersji hybrydowej, czyli
dostępnej także przez internet. Więcej informacji i
kontakt na stronie: www.jadwiga.poznan.pl

APOSTOLSTWO MODLITWY - kwiecień

Intencja powszechna — Podstawowe prawa
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc
o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach
autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys
demokracjach.

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
Zapraszamy serdecznie do udziału w Eucharystii na
Mszach mniej uczęszczanych, w ciągu tygodnia lub za
pośrednictwem transmisji parafialnych YouTube.

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Przeżywamy niedzielę Dobrego Pasterza. W tym dniu
przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania oraz
rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw o powołania
do służby w Kościele. Z tej okazji papież Franciszek
wydał orędzie pod tytułem: „Święty Józef: marzenie
powołania”.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE

W sobotę rozpoczynamy maj i nabożeństwa
poświęcone Maryi z modlitwą Litanii Loretańskiej
przed każdą Mszą świętą o godz. 19.00.

MSZA W INTENCJI POLONII
Otrzymaliśmy
zaproszenie
do
łączności
modlitewnej z ks. Biskupem Wiesławem
Lechowiczem,
delegatem
KEP
ds.
Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, który w
najbliższą niedzielę, 2 maja o godz. 13:00 czasu
polskiego odprawi w jasnogórskiej kaplicy
Królowej Polski Mszę świętą w intencji Polonii.
Udział w tej Eucharystii umożliwi transmisja
przez TVP Polonia.

BIERZMOWANIE

Rozpoczynamy 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).

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.
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. Przymioty św. Józefa
jako męża i ojca rozpoznajemy na nowo, dlatego
módlmy się za mężczyzn, mężów, ojców i synów,
którzy 1 maja (sobota) spotkają się w nowo
zawiązywanej grupie w naszej parafii, biorąc
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Opiekuna
Pana Jezusa za patrona.

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Rozpoczęliśmy
parafialną
katechezę
przygotowującą dzieci do Pierwszej Komunii
Świętej, a właściwie kontynuujemy ją rozpoczętą w
rodzinie. Wszystkie szczegóły dotyczące tego
tematu zostały umieszczone na stronie internetowej
w zakładce => Sakramenty => I Komunia. Kończymy
katechezę dzieci, które miały przyjąć I Komunię
świętą w zeszłym roku. Chcemy, żeby była to
osobna grupa. Zmieniały się plany co do tamtej
organizacji Komunii świętej, wielką niewiadomą był i
jest covid, zmienili się duszpasterze - Komunia
święta przyjęta w naszej parafii została
odnotowana, ale proszę o kontakt mailowy lub
smsowy rodziców dzieci z potwierdzeniem przyjęcia
Komunii świętej w Polsce lub chęcią przyjęcia jej w
tym roku 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.

PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA
2 Cedar Grove, Dogsthorpe, Peterborough PE1 3SR
PCM Charity Reg. No 1119423; Tel. 01733 552 726; Mobile: 078 0116 3544
Strona internetowa: www.pmkpeterborough.pcmew.org
Email: peterborough@pcmew.org
YouTube: Parafia Peterborough Facebook: Parafiapeterborough
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

