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W każdym z nas tkwi nieuświadomiona tęsknota
za czymś nieprzemijalnym, nieutracalnym,
nieskończonym, nieśmiertelnym.
To ważna tęsknota, ona płynie z tego, że w naszych duchowych
genach mamy zapisane, że jesteśmy stworzeni na obraz
i podobieństwo Boże. Taka tęsknota głęboko docierała do Jana
Chrzciciela i głęboko przejmowała całe jego życie. Z tą tęsknotą i z
tym głębokim nieskończonym pragnieniem poszedł na pustynię – to
tradycyjne miejsce otwarcia się na nieskończoność, gdzie już nic
nie przeszkadza, gdzie nic nie odwraca uwagi, gdzie zostaję sam na
sam z moją tęsknotą, pragnieniem. Prostota odzienia i prymitywne
odzienie odcinają warstwę gadżetów, które nas często przywiązują
drobnymi nitkami do troszczenia się o wszystko. Jan to zostawia,
żeby zostać z poszukiwaniem spełnienia, z pragnieniem, które jest
większe od niego samego.
W ten sposób Jan Chrzciciel przychodzi nad Jordan i zaczyna uczyć
o spełnieniu tego pragnienia – o spotkaniu osoby. Osoba jest tym
spełnieniem, osoba która jest drogą, prawdą i życiem. Życie Jana
w tym momencie dosięga spełnienia. To jest to, o czym marzył i do
czego przez dziesiątki lat się przygotowywał. Jest pełny, szczęśliwy,
zaspokojony, ale to nie jest pełen happy end, bo zostaje wtrącony do
więzienia i tam jest wrzucony w nową pustynię, której nie wybierał
i która jest trudniejsza. W tym więzieniu zaczyna się niepokoić
i lękać, wysyła uczniów do Jezusa, z pytaniem: Czy ty jesteś tym,
czy innego mamy oczekiwać? – przypomniał.
W tej dramatycznej chwili ma chwilę ciemności. Jezus odpowiada
konkretnie: niewidomi widzą, głusi słyszą, chromi chodzą, a
wszystkim ubogim głoszone jest Królestwo Boże. Jan już wie, że
to jest to, że jego życie jest spełnione, że odnalazł największe
pragnienie i spełnił największą tęsknotę.

Maciej Zięba OP

PARAFIALNE WIADOMOŚCI
KONIEC OKRESU BOŻONARODZENIOWEGO

W poniedziałek, 11 stycznia będziemy rozbierać naszą szopkę i sprzątać
kościół, kończąc w ten sposób „widzialny” okres Bożego Narodzenia.
Raz jeszcze składamy podziękowania tym wszystkim którzy pomogli
nam w przygotowaniu do tego świątecznego okresu.

SPOTKANIE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania proszeni są o przybycie na
Msze św. wraz z katechezą w piątek 22 stycznia, na godz. 19:30.

SPOTKANIE I-KOMUNIJNE

Z racji na wprowadzenie kolejnego lockdown następna katecheza
I - Komunijna odbędzie się on-line. Spotkamy się na parafialnym
YouTube - Parafia Manchester, w sobotę 16 stycznia, o godz. 14:00.

WIZYTA DUSZPASTERSKA

W tym czasie pandemii, w trosce dobro i bezpieczeństwo wiernych,
rezygnujemy z tradycyjnej kolędy, tzn z zapisów i odwiedzin
„z domu do domu”!
Jeśli jednak ktoś sobie życzy, jesteśmy otwarci i do dyspozycji na
indywidualne zaproszenia!

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

We wtorek 19 stycznia pożeganamy śp. Annę Przylipiak. Msza św.
żałobna zostanie odprawiona o godz. 12:00, po której udamy się na
Cmentarz Południowy. Dobry Jezu, a nasz Panie - daj jej wieczne ....

Z AMBONY
DLA PRZYPOMNIENIA
Kochani, pomimo kolejnego lockdown-u nasza Parafia pozostaje
otwarta dla wiernych. W dalszym ciągu możemy uczestniczyć
w Eucharystii w niedzielę i w tygodniu. Harmonogram nabożeństw
znajduje się na naszej stronie internetowej.
Przypominamy o przestrzeganiu zasad sanitarnych podczas przebywania
w kościele. Niestosowanie się do tych reguł może spowodować ponowne
zamknięcie kościoła.
1. Wchodząc i wychodząc z kościoła pamiętajmy o zachowaniu
bezpiecznego odstępu.
2. Wchodząc do kościoła dezynfekujemy ręce.
3. Twarz zakrywamy obowiązkowo maseczką. Z tego obowiązku zwolnione
są dzieci do 11 roku życia oraz osoby, które są zwolnione z tego obowiązku
ze względów medycznych.
4. Dzieci podczas Eucharystii przebywają razem z rodzicami w ławce bez
przemieszczania się. Toalety muszą pozostać zamknięte!
5. Rodziny siadają razem w wyznaczonych do tego miejscach.
6. Komunię Świętą przyjmujemy na rękę.
7. W kościele, jak i na zewnątrz nie spotykamy się z innymi osobami, które
nie należą do naszego domostwa.
Dziękujemy wszystkim za wyrozumiałość i pomoc! Dziękujemy
wolontariuszom.
Nadal ważna pozostaje dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele
i święta nakazane. Jednocześnie zachęcamy, aby trwać na wspólnotowej
modlitwie.
Dziękujemy wolontariuszom odpowiedzialnym za kierowanie ruchem,
dezynfekcję kościoła, za sprzątanie kościoła, i wszelkie prace, które są
darem serca na rzecz naszej wspólnoty. Dziękujemy także muzycznym za
ich posługę. Zapraszamy także chętnych by włączyć się w wolontariat.
Szczegóły u duszpasterzy.
Wszystkim parafianom i gościom dziękujemy za troskę o utrzymanie
naszej Parafii. Taca zbierana jest przy wyjściu z kościoła.

Intencje Mszalne

Chrzest Pański - 10 stycznia

Czwartek, 14. stycznia.

19:30
8:00
10:00
12:00

Piątek, 15. stycznia

Koniec okresu Bożego Narodzenia.

śp. Zofia i Zygmunt Trzebiatowscy.
śp. Roman Bręda.
śp. Marian Zieliński w 16. rocz. sm.
O Boże błog. i potrzebne łaski i
opiekę Matki Bożej dla Basi z ok. 6.
urodzin.
19:00 śp. Janina Werner - greg. 28.

Poniedziałek, 11. stycznia

7:00
19:30

7:00 śp. Małgorzata Księżarek w 2. r. śm.
15:00 Za Parafian.
19:30

Sobota, 16. stycznia

7:00 śp. Janina Werner- greg. 29.

7:00
19:30 śp. Rodzice: Janina i Jakub Wujek.

Wtorek, 12. stycznia

II Niedziela Zwykła - 17 stycznia.

7:00 śp. Janina Werner - greg. 30.
19:30 O łaskę zdrowia i łaski potrzebne
dla Zosi.

Środa, 13. stycznia.
7:00
19:30

8:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
10:00 śp. Janina i Jerzy Twarowscy.
12:00 śp. Marek Kubacki, rodzciów Kubackich - Hallinian, śp. Frania Tarnowska, śp. Aleksander Kubacki.
19:00 śp. Longin Marczak i zmarli  z rodzin
Marczak.

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

