BIERZMOWANIE

numer 15/2021 18.04.21 (wydanie online)

Bierzmowanie to moment,
w którym Duch Św. wypycha
nas ku innym - wzmacnia
i „kusi” do dobrego - nasza
zdolność do dzielenia się
wiarą zaczyna wzrastać.
Dostajemy owoce Ducha
Św., więc każdy kto był
bierzmowany
potencjalnie
jest
charyzmatykiem
potencjalnie, bo ten potencjał
trzeba przebudzić. My byśmy
chcieli, żeby sakrament działał
jak czarodziejska różdżka
- namaścimy olejem i już
załatwione. To tak nie działa.
Bóg przychodzi do człowieka
i pobudza jego odpowiedź, ale
odpowiedzieć musi człowiek
w swojej wolności.
„Wiatr wieje tam gdzie chce, i
szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża.
Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha” J.3,8- mówił Jezus.
Nie wiemy co Bóg przygotował dla poszczególnych młodych ludzi,
młodych katolików, do jakich wyzwań ich zaprasza. Jedno jest
pewne: trzeba im głosić, że w Bogu mogą wszystko, że w Duchu
Świętym odwagi im nigdy nie zabraknie, a zwłaszcza mocy, dzięki
której będą potrafili stawiać opór złu. „Wszystko mogę w Tym,
który mnie umacnia” Flp.4,13 zapewnia apostoł Paweł. Trzeba by
powtarzać wielokrotnie: „Dziewczyno, chłopcze, Duch Święty
rozkochał się już w twym sercu! Teraz pragnie namaścić cię swoją
obecnością byś przyjął moc Jego miłości.

PARAFIALNE WIADOMOŚCI
BIERZMOWANIE

Wczoraj i dzisiaj w naszej Parafii jest udzielany Sakrament Bierzmowania.
Czternaście osób przyjmie dary Ducha świętego. Z decyzji ordynariusza
diecezji Salford, bp. Johna Arnolda, szafarzem sakramentu jest ks.
Karol Rogasik SChr. Wszystkim bierzmowanym życzymy wzrostu
w wierze, nadziei i miłości. Niech Duch św. uzdalnia kandydatów do
życia w wolności i odwadze w podejmowaniu decyzji. Dziękujemy ks.
Sławomirowi Strycharskiemu za przygotowanie i prowadzenie katechez,
przygotowujących do sakramentu bierzmowania.
SPOTKANIE I KOMUNIJNE

W czwartek, 22 kwietnia zapraszamy na Mszę św. o godz. 19:30
z katechezą. Po Mszy św. odbędzie się krótkie spotkanie.

SPIS PARAFIALNY

Od ubiegłej niedzieli w naszej wspólnocie parafialnej trwa spis parafian.
Wychodząc z kościoła stewardzi rozdają 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.

REMONTY

Już jutro 19. kwietnia zostanie (wreszcie!!) wymieniona wykładzina
w prezbiterium oraz w nawach kościoła. W ostatnim czasie zostały
odświeżone i wyremontowane konfesjonały wraz tzw. tapicerką
klęczników. Informujemy, że najbliższe składki będą przeznaczone
na remont płaskiego dachu (400 metrów kwadratowych nad salą
parafialną. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji technicznej. Za
wszelkie dotychczasowe ofiary bardzo dziękujemy.

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

III NIEDZIELA WIELKANOCNA,
18. kwietnia.

8:00 1) śp. Joanna Kusz i dusze w czyśćću
cierpiące.
2) O dar nawrócenia i prowadzenie 		
Ducha św. dla krzysztofa i Urszuli.
10:00 śp. Sławomir Bogucki.
12:00 1) Czesław Pilszyk w 3. rocz. śm.
śp. Tadeusz Rozmus w 1. rocz. śm.
2) O Boże błog. dla rodziny Waszkiewicz.
14:00 BIERZMOWANIE
19:00 O łaskę uzdrowienia dla Bartka.

Poniedziałek, 19. kwietnia.

7:00 Za papieża seniora Benedykta XVI

Wtorek, 20. kwietnia.

7:00 O łaskę nawrócenia dla Michała
19:30 1) Za Rodzinę o Boże błog.
2) śp. Jan Jamroziak (tydz. po pogrz.)

Środa, 21. kwietnia.

św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła.

7:00 śp.Weronika Bogdan
19:30 1) O Boże błog. i opiekę Matki Bożej
dla rodziny Marzec.
2) O dar nawrócenia dla Damiana
(od Mamy i Babci)

Czwartek, 22. kwietnia.

7:00 śp. Zdzisław Nowosielski - od żony.
19:30 O potrzebne łaski dla Arkadiusza 		
Samulskiego.

Piątek, 23. kwietnia.

św. Wojciecha, bp. i męczennika - Patron Polski.

7:00
15:00 Za Parafię i Parafian.
19:30 Za zmarłych z Rodziny

SOBOTA, 24. kwietnia
św. Jerzego, męczennika. .

7:00
19:30 Dziękczynna z ok. 15. rocnicy ślubu
Danuty i Radosława.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA DOBREGO PASTERZA
25. kwietnia.

8:00 Za dusze w czyśću cierpiące.
10:00 O Boże błog. i wiele łask dla
ks. Wojciecha w dniu imienin.
12:00 1) Za Marzenę w dniu urodzin.
2) śp. Małgorzta Gądek.
19:00 O Boże błog. i opiekę MB dla Wioli.

ADRES PARAFIALNY i DOM ZAKONNY
KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
Pn. - 7:30 - 9:00
Duszpasterstwo prowadzą księża chrystusowcy
Śr. - 7:30 - 9:00
Sławomir Strycharski, Karol M. Rogasik, Edward Sopala
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
pastoral@parafiamanchester.pl
parafiamanchester.pl

