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Trudne czasy

„Z pewnością są to czasy trudne. Dla nas, ludzi wiary, jedno
jest pewne – jesteśmy w rękach Boga. On jest zawsze z nami.
Jeżeli Pan Jezus mówi: «Będę z wami przez wszystkie dni aż do
skończenia świata», to znaczy, że jest z nami także przez te dni
– trudne i nieszczęśliwe. Ta świadomość Jego obecności, która
płynie z wiary, dodaje nam otuchy i nadziei. Powinniśmy w tych
dniach pogłębiać w sobie świadomość obecności Chrystusa, a
także szukać wszystkich sposobów, które są możliwe, aby to
osiągnąć.
Chrystus jest obecny na ziemi w swoim Kościele przynajmniej
na trzy sposoby: po pierwsze – we wspólnocie spotykającej się
w Jego imię; „gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię,
Ja tam jestem”, powie On sam. Po drugie – w Piśmie Świętym
czytanym w duchu wiary, i po trzecie – w sakramentach, które
są widzialnymi znakami Jego obecności i działania. Czyli nawet
jeśli w ostatnich miesiącach był utrudniony dostęp do sakramentów, Kościół nie miał urlopu, nie przerwał swojego działania.
Tym bardziej mogliśmy docenić inne sposoby spotkania z Chrystusem, zwłaszcza modlitwę rodzinną i lekturę Pisma Świętego.
I to się działo.
Co Pan Bóg chce mi przez tę sytuację powiedzieć, do czego
mnie wzywa, na jaki wymiar mojego życia chce zwrócić mi uwagę,
jak mogę to wszystko wykorzystać do mojego osobistego nawrócenia?

KS. DAMIAN

PARAFIALNE WIADOMOŚCI

Witamy serdecznie w naszej Parafii ks. Damiana Jędrzejakachrystusowca, który będzie z Nami przez najbliższy miesiąc. Życzymy,
aby Parafia Miłosierdzia Bożego w Manchester była dla niego
miejscem zetknięcia się z dobrem i życzliwością. Niech dobry Bóg
błogosławi. Ks. Damianie bardzo się cieszymy z Twojej obecności
między nami.

I KOMUNIA ŚW.

Jesteśmy już po dwóch uroczystościach I Komunii św. Do tej pory
dwadzieścia dwoje dzieci przyjęło do swego serca Boga żywego.
Kolejna I Komunia św. planowana jest na 23 sierpnia, niedziela, na
godz. 13:30. W sobotę, 22 sierpnia, będzie pierwsza spowiedź św.

CHRZEST ŚW.

Informujemy, że w parafii udzielamy już Sakrament Chrztu św.
Sakrament ten jest sprawowany zwyczajowo w drugie i czwarte
soboty miesiąca, jednakże jesteśmy otwarci na inne daty. Osoby
pragnące ochrzcić dziecko prosimy o kontakt z księżmi.

SPOWIEDŹ ŚW.

Spowiadamy w ciągu tygodnia, po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu. Z racji na okoliczności staramy się nie spowiadać
w niedziele przed, w trakcie i po Mszy św.

WAKACJE

Wszystkim parafianom, którzy udają się na wakacje, w daleką podróż
życzymy dobrego czasu, bezpiecznej drogi. Wypoczywajcie i wracajcie
cali i zdrowi.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

We wtorek pożegnamy śp. Marię Harych, jej pogrzeb odbędzie się we
wtorek, 4 sierpnia, o godz. 12:00.
W piątek, 7 sierpnia w Krematorium na Agecroft pożegnamy
śp. Patryka Łukaszuk. Uroczystości żałobne rozpoczną się o godz.
13:00.
Osoby, które pragną wziąć udział w pogrzebie, proszone są o kontakt
z rodziną. Maksymalna liczba osób na uroczystości w kościele to 30.
osób.

Z AMBONY
OTWARTY KOŚCIÓŁ

1. Przede wszystkim prosimy o zachowanie ostrożności i przestrzeganiu wszelkich zasad higieny. Wszystkich prosimy o dokładne umycie
rąk przed przyjściem do kościoła. Proszę pamiętać, że osoby mające
objawy przeziębienia lub grypy nie powinny uczestniczyć w nabożeństwach. Zapisy na Mszę św. prosimy kierować przez parafialną stronę
internetową lub można zgłaszać telefonicznie. Zapisy na kolejną niedzielę są dostępne od poprzedzającego czwartku.
2. Informujemy, że w obecnym czasie udzielamy Komunię św. tylko
i wyłącznie na rękę. Istnieje możliwość przyjęcia Komunii na malutką
chusteczkę, korporalik. Komunię na rękę przyjmujemy na lewą dłoń,
a prawą spożywamy.
3. Do odwołania - Sala parafialna będzie nie czynna. Nie będzie w
naszej parafii organizowanych „herbatek parafialnych”. Tym samym
nie udostępniamy pomieszczeń parafialnych dla żadnej z grup z nich
korzystających. Informujemy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że
Sala Parafialna nie będzie czynna nawet do końca roku. To znaczy, że
nie odbędą się wydarzenia o charakterze imprezowym.
5. Msza św. wg porządku sprzed pandemii: Niedziela: Sb. 19:00,
Nd. 8:00, 10:00, 12:00 oraz 19:00. W tygodniu: Pn - 7:00, Wt-Sob: 7:00
oraz 19:00. Dodatkowo w piątek Msza św. o godz. 15:00. Spowiadamy
w tygodniu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.
Nie spowiadamy w niedziele.
6. Informujemy, że kancelaria parafialna jest czynna:
poniedziałek od 7:30 do 9:00
wtorek od 19:30 do 20:30
środa od 7:30 do 9:00
czwartek od 7:30 do 9:00
Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się po wcześniejszym
telefonicznym skontaktowaniu się.

Intencje Mszalne

XVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU,
2 sierpnia.

Czwartek, 6 sierpnia.

8:00 śp. Stanisława Kijowski, greg.30.
10:00 Za zmarłych żołnierzy kompanii 		
1920 r.
12:00 śp. Stanisław Wiktorski, greg. 2.
19:00 Z modlitwą za Juliana.

7:00
19:00 W intencji dusz czyśćcowych.

Przemienienie Pańskie.

Poniedziałek, 3 sierpnia.

7:00 śp. Stanisław Wiktorski, greg. 3.

Wtorek, 4 sierpnia.
św. Jana Marii Vianney

7:00 1) śp. Stanisław Wiktorski, greg. 4.
2) O zdrowie i Boże błog. dla
Edwarda Pawlik
12:00 Pogrzeb Marii Henrich.
19:00 O Boże błog dla Anny i Mariusza w
1. rocz. ślubu.

Środa, 5 sierpnia.

7:00 śp. Stanisław Wiktorski, greg. 5.
19:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla
Roberta z okazji 42. rocz. urodzin.

		
Piątek, 7 sierpnia.

bł. Edmunda Bojanowskiego

7:00 śp. Stanisław Wiktorski, greg. 7.
15:00 Za Parafię i Parafian.
19:00 O potrzebne łaski dla Haliny z okazji
62. rocz. urodzin, o Boże prowadze-		
nie

Sobota, 8 sierpnia.

św. Dominika, prezbitera.

7:00 śp. Stanisław Wiktorski, greg. 8.
19:00 śp. Ted, Kate, John Davis

XIX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU,
9 sierpnia.
8:00 śp. Stanisław Wiktorski, greg. 9.
10:00 1) śp. Rodzice Stanisława i Bolesław
Szlachta.
2) Dziękczynna w rocz. ślubu Bożeny
Jurka z prośbą o dalsze łaski.
12:00 śp. Patryk Łukaszuk.
19:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

SKŁADKA
Gift Aid - £360
Collection - £1288
ADRES PARAFIALNY i DOM ZAKONNY
Duszpasterstwo prowadzą chrystusowcy
Damian Jędrzejak, Edward Sopala, Karol M. Rogasik
194-196 Lloyd Street North, M14 4QB; Manchester
tel. 0161 226 15 88
manchester@pcmew.org
parafiamanchester.pl

Kancelaria parafialna czynna:

Pn. - 7:30-9:00 Śr. - 7:30-9:00
Wt.- 19:30-20:30, Czw. - 19:30 - 20:30

