V NIEDZIELA WIELKANOCNA

numer 17/2021 02.05.21 (wydanie online)

Rozpoczynamy maj, jeden z, o ile nie najpiękniejszy miesiąc w całym naszym kalendarzu. To miesiąc, kiedy nie tylko
wszystko budzi się do życia, zwiastując naprawdę nachodzące
ciepłe dni, tak bardzo nam potrzebne, ale także miesiąc bogaty
w wydarzenia państwowe, kulturalne i kościele. Już na początku
radość z kolejnej rocznicy uchwalenie pierwszej Ustawy Zasadniczej, następnie uroczystość Królowej Polski, dalej św. Florian
i oczywiście męczennik św. Stanisław...
Maj to miesiąc I Komunii, święceń kapłańskich, dnia Matki,
i egzaminów, życiowych decyzji itd. Rzeczywiście nieoczywisty miesiąc. Dużo w nim radości i nadziei, zwłaszcza teraz, kiedy zmęczeni i przytłoczeni jesteśmy, jakby znużeni w marazmie
i niepewności obecnych czasów.
Zapraszamy codziennie od wtorku do soboty na „Majowe”,
aby wraz z Maryją wychwalać Boga i w Nim szukać schronienia.

PARAFIALNE WIADOMOŚCI
MAJÓWKA

Rozpoczynamy maj. W przyszły pierwszy piątek miesiąca w godzinach
przedpołudniowych odwiedzimy naszych starszych i chorych parafian,
wieczorem zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu
o godz. 19:00, podczas której odmówimy Litanię do Bożego Serca.
Zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
Podczas miesiąca zapraszamy na „majowe”, nabożeństwa do NMP
wraz z litanią loretańską, którą będziemy odmawiać codziennie od
wtorku do soboty, o godz. 19:15. W poniedziałek, 3-maja, zapraszamy
na dodatkową Mszę św., o godz. 19:30 (poprzedzoną adoracją). Msza św.
będzie sprawowana w intencji Parafii i Parafian.

SPIS PARAFIALNY

W naszej wspólnocie parafialnej trwa spis parafian. Wychodząc
z kościoła dostępne są formularze zgłoszeniowe/uzupełniające
naszą przynależność do Parafii. Bardzo prosimy o uzupełnienie
i oddanie ich albo do stewardów, albo do kapłanów.
GIFT AID

W naszej parafii jednocześnie trwa „akcja promocyjna” systemu Gift
Aid. Wychodząc z kościoła lub bezpośrednio u kapłanów można pobrać
deklarację GIFT AID. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie
odpowiedniej deklaracji, a następnie składania ofiary w specjalnych
kopertach dostępnych zawsze w kruchcie kościoła.
KURS ALPHA

SECiM zaprasza na kurs Alpha online, który skierowany jest dla
każdego, kto poszukuje Boga, poszukuje sensu w życiu, dla wierzących
i niewierzących, niezależnie od wieku. Startujemy 15-maja, jest to cykl
12 spotkań, zapisy parafiamanchester.pl
Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W tygodniu odeszła do Pana, śp. Urszula Sacher. Jej pogrzeb odbędzie
się w czwartek, 6 maja, o godz. 12:00. Po Mszy św. udamy się na
Cmentarz Południowy. Osoby, które pragną wziąć udział w pogrzebie
proszone są o kontakt z rodziną.
Dobry Jezu, a Nasz Panie - daj jej wieczne spoczywanie.

Z AMBONY
GIFT AID

Do Twojego £1 urząd skarbowy dołoży 25p. Chcesz w ten sposób
wspomóc naszą Parafię? Wrzuć swoją ofiarę do koszyczka (na tacę), ale w
systemie GIFT AID. Jedynym warunkiem jest płacenie podatku w Wielkiej Brytanii, (i podpisanie odpowiedniej deklaracji). Ofiarodawcy nie
ponoszą żadnych dodatkowych kosztów, a parafia otrzymuje dodatkowy
dochód. Zapraszam do podpisywania deklaracji GIFT AID. Przypominam składającym ofiary na tacę w systemie Gift Aid – proszę zapisywać
na kopertkach Nazwisko i Datę.

ZGŁOSZENIE SIĘ (ZAPISANIE SIĘ)
do PARAFII.

Wymagany jest okres trzech miesięcy (od daty zgłoszenia), aby
nabyć praw parafianina. Dopiero po tym czasie można ubiegać się o
udzielenie sakramentów (chrzest, bierzmowanie, małżeństwo) lub
odpowiednie zaświadczenia (np. dla Rodziców chrzestnych, do szkół
katolickich itp). Oczywiście zgłoszenie to dobry początek! Teraz trzeba
jeszcze być w kościele (regularna obecność na niedzielnej Mszy św.)
Obowiązują także pewne nieprzekraczalne terminy: zgłoszenie do ślubu
kościelnego 6. miesięcy wcześniej, zwłaszcza, jeśli ślub ma być zawierany poza Wielką Brytanią, np. w Polsce; zgłoszenie do chrztu – 3. miesiące przed tym wydarzeniem. Ten czas jest potrzebny, na zasięgnięcie
informacji, zgromadzenie wymaganych dokumentów
i ustalenie dogodnej daty udzielenia sakramentu.

Intencje Mszalne
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8:00 śp. Jacek Zawitkowski greg. 7.
10:00 1) O Boże błog. i wiele łask dla
Wioli.
2) śp. Andrzej Juskowiak.
12:00 Za Ojczyznę z ok. rocznicy uchwale-		
nia Konstytucji 3-maja oraz za 		
uczniów i grono nauczycielskie 		
Szkoły w Manchester.
19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże łaski 		
prowadzenie dla Emilii.

Poniedziałek, 03. maja.
NMP Królowej Polski

7:00 1) śp. Jacek Zawistowski greg.8.
19:30 Za Parafię i Parafian.

Wtorek, 04. maja.
św. Floriana.

Czwartek, 06. maja

św. Apostołów Filipa i Jakuba - święto.

7:00 śp. Jacek Zawistowski greg.11.
12:00 Pogrzeb śp. Urszula Sacher.
19:30 1) śp. Leon Zając w 1. rocz. śmierci.
2) śp. Genowefa Sanok w 5. rocz. śm.

Piątek, 07. maja.

7:00 śp. Jacek Zawistowski greg.12.
15:00 Za Dusze w czyśću cierpiące.
19:30 O Boże błog., opiekę MB dla rodziny.

SOBOTA, 08. maja.

św. Stanisława, biskupa i męczennika.
Patrona Polski.

7:00 śp. Jacek Zawistowski greg.13.
19:30 Za ks. Sławomira Strcyharskiego z 		
ok. urodzin.

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 09. maja.

7:00 śp. Jacek Zawistowski greg.9.
8:00 śp. Jacek Zawitkowski greg. 14.
19:30 1) śp. Janina Kownacka.
10:00 1) śp. Elżbieta, Leszek i Teofil Mode-		
2) O Boże błog. i potrzebne łaski dla
lscy.
opieję MB dla dzieci.
2) śp. Przemysław Kotowski.
12:00 śp. Janina i Jakub Dudek.
Środa, 05. maja.
19:00 1) Za dusze w czyśću cierpiące.
św. Stanisława Kazimierczyka.
2) śp. Marek Kołpuć.
7:00 1) śp. Jacek Zawistowski greg.10.
2) śp. Stanisława Kijowski w 1. r. śm.
19:30 1) O Boże błog. dla firmy Robert&		
Partners.
2) O Boże błog., potrzebne łaski, 		
opiekę Matki Bożej dla mamy Haliny.

ADRES PARAFIALNY i DOM ZAKONNY
KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
Pn. - 7:30 - 9:00
Duszpasterstwo prowadzą księża chrystusowcy
Śr. - 7:30 - 9:00
Sławomir Strycharski, Edward Sopala, Karol M. Rogasik
Wt.- 20:00 - 20:30
194-196 Lloyd Street North,
Czw. - 20:00 - 20:30
M14 4QB; Manchester
tel. 0161 226 15 88
lub po telefonicznym
wcześniejszym
manchester@pcmew.org
umówieniu.
mass.booking@parafiamanchester.pl
parafiamanchester.pl

