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14 LUTEGO 2021 r.
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i
upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz
mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął
rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź
oczyszczony! Zaraz trąd go opuścił i został
oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go
odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie
mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe
oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na
świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął
wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że
Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz
przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd
schodzili się do Niego. Oto słowo Pańskie.
21 LUTEGO 2021 r.
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na
pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był
ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan
został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił
Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie
jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię!». Oto słowo Pańskie.
DROGA KRZYŻOWA
Piątek godz. 18.30
(przed Mszą Świętą wieczorną)
ŚRODA POPIELCOWA

Razem z całym Kościołem rozpoczynamy w Środę popielcową
okres wielkopostnej pokuty. Stajemy wszyscy jako grzesznicy,
którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, przebaczenia i
oczyszczenia. Przez czterdzieści dni będziemy przygotowywać
nasze serca na wielkie święta Śmierci i Zmartwychwstania
Chrystusa. Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystus pojednał
świat z Ojcem, a my także i teraz, mocą tego wydarzenia
możemy uzyskać odnowienie więzi jaką nawiązaliśmy z Bogiem
w chwili chrztu świętego.
PRZEPISY POSTNE
1. Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje: a) we
wszystkie piątki w roku, b) w Środę Popielcową. c) 24
grudnia zachęca się, aby nie spożywać mięsa. Nie ma
obowiązku wstrzemięźliwości jeżeli w piątek wypadnie
uroczystość.
2. Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych i zachowanie postu
ilościowego: a) w Środę Popielcową, b) w Wielki
Piątek.Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje
wiernych, którzy ukończyli 14 rok życia, natomiast post
ścisły tych, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli
60-tego.
3. Wolni są od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych
w piątki: a) Wszyscy, którzy stołują się w zakładach
zbiorowego żywienia, w których nie są przestrzegane
kościelne przepisy postne, b) Wszyscy, którzy nie mają
możliwości wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest
dostępne do spożycia. Dyspensa nie dotyczy Środy
Popielcowej i Wielkiego Piątku. Wierni korzystający z
dyspensy powinni pomodlić się w intencji Ojca Świętego
oraz złożyć drobną ofiarę do skarbonki z napisem „Jałmużna
postna”, albo częściej spełniać uczynki miłosierdzia
chrześcijańskiego.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Zapisy na Msze Święte. Zapisując się ma Msze Święte
możemy to zrobić tylko przez stronę Diecezji Nottingham.
Poniżej zamieszczamy link:
https://massbooking.uk/parish.php?p=1239
Zapisując się ma Msze Święte prosimy w razie rezygnacji o
odwołanie swojej rezerwacji, aby inne osoby mogły
skorzystać z miejsca. Nie możemy rezerwować miejsc dla
innych pod swoim nazwiskiem.
Po mimo kolejnego lockdownu nasze kościoły pozostają
otwarte dla wiernych. W dalszym ciągu możemy
uczestniczyć w Eucharystii w niedzielę i w tygodniu.
Harmonogram nabożeństw znajduje się w naszym
parafialnym biuletynie.
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 2 metrowego 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 (muszą okazać zaświadczenie i mieć to
zaświadczenie ze sobą w razie kontroli z zewnątrz).
3. Dzieci podczas Eucharystii przebywają razem z rodzicami
w ławce bez przemieszczania się.
Rodziny siadają razem w wyznaczonych do tego miejscach.
4. Komunię Świętą przyjmujemy w ciszy, na stojąco i na
rękę. Przed przyjęciem uklęknijmy, powstańmy i przed
kapłanem przyjmijmy Eucharystię.
Tworzymy jeden rząd na środku kościoła z odstępami 2
metrów, według kolejności ławek od pierwszej z przodu do
ostatniej z tyłu, następnie kaplica boczna.
5. W kościele, jak i na zewnątrz nie spotykamy się z innymi
osobami, które nie należą do naszego domostwa.
Koperty Gift Aid. Wszystkim, którzy regularnie wspierają
finansowo naszą Parafię w formie Gift Aid składamy
serdeczne Bóg zapłać. Niech Pan Bóg wynagrodzi
Ofiarodawcom ich hojność. Przy wejściu do kościoła
znajdują się koperty Gift Aid na Nowy 2021 rok.
Sprawy kancelaryjne. Wszelkie sprawy kancelaryjne można
załatwić w kancelarii w Orchard House przy kościele.
Prosimy wcześniej umówić się telefonicznie na spotkanie.
Podziękowanie
Podziękowanie dla wszystkich odpowiedzialnym za

kierowanie ruchem w czasie nabożeństw.

Dziękujemy także wszystkim Parafianom za troskę o
utrzymanie naszej parafii. Możemy funkcjonować tylko dzięki
ofiarności Parafian.

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
W niedzielę o godz. 12.30 jest Msza Święta
dla dzieci i rodziców przygotowujących się do
I Spowiedzi i I Komunii Świętej.

Prosimy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć we Mszy Św.
aby pozostawili Msze Św. o godz. 12.30 tylko dla
przygotowujących się do I Komunii Świętej.

KONTAKT Z DUSZPASTERZEM

ks. proboszcz Krzysztof Kawczyński
telefon stacjonarny: 0115 960 47 40; mob. 0780 941 21 45;
email: kawczy@gmail.com
ks. wikariusz Janusz Sroka
mob. 07951052196; email: ksjanusz77@gmail.com

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
13 lutego 2021 r. SOBOTA
08.00 W intencji Dariusza Krzyżańskiego z okazji
urodzin o Boże błogosławieństwo, dary Ducha
Świetego i opiekę Matki Bożej Nieustającej
Pomocy dla Niego i całej Rodziny - intencja
przyjaciół
19.00 1. +Marcin Szybrowski - intencja rodziny
2. +Janina Linda w 12 (r.ś) - intencja wnuczki z
rodziną
14 lutego 2021 r. VI NIEDZIELA ZWYKŁA
09.30 +Seweryna Macholak w 6 (r.ś) - intencja rodziny
11.00 +Władysław Mendelski - intencja wnuczki
12.30 W intencji Pauliny i Patryka z okazji 15 rocznicy
ślubu z podziękowaniem za wszelkie otrzymane
łaski i z prośbą o dalszą opiekę Bożą i
wstawiennictwo Matki Bożej
19.00 W intencji Karoliny z okazji 10 urodzin o Boże
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę
Matki Bożej
15 lutego 2021 r. PONIEDZIAŁEK
09.00 1.+Bożena Szulc i Zm. z Rodziny Włottkowskich
2. +Jan Baran w 21 (r.ś) - intencja rodziny
16 lutego 2021 r. WTOREK
09.00 1. O przebaczenie grzechów i opiekę Matki Bożej
Bolesnej dla Eli
17 lutego 2021 r. ŚRODA POPIELCOWA
09.00 1.+Maria Hrynkiewicz w 4 (r.ś)
2. O życie wieczne i darowanie kar dla Waleriana
i Urszuli Zdziblik
19.00 1. W intencji Joanny o zdrowie i Boże
błogosławieństwo oraz wstawiennictwo Matki
Bożej z Lourdes - intencja od Rodziny
Harcerskiej
18 lutego 2021 r. CZWARTEK
19.00 1. +Marian Kuta - intencja wnuczki z rodziną
2. Dziękczynna z okazji 15 rocznicy ślubu
Agnieszki i Pawła z prośbą o dalsze
błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny
19 lutego 2021 r. PIĄTEK
19.00 1. W intencji Alicji z okazji urodzin o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
Nieustającej Pomocy - intencja rodziców
2. O nawrócenie członków naszych rodzin

20 lutego 2021 r. SOBOTA
08.00 W intencji Tobiasza o Boże błogosławieństwo i
wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej
Pomocy - intencja rodziców
19.00 +Lucyna Gawrońska z okazji 25 (r.ś) - intencja
córki z rodziną
21 lutego 2021r. I NIEDZIELA W. POSTU
09.30 W intencji Agnieszki o łaskę uzdrowienia intencja przyjaciół
11.00 +Agnieszka Kacak w 1(r.ś) - intencja Polskiej
Szkoły Sobotniej im. Św. Kazimierza w
Nottingham
12.30 +Krzysztof Kupczyk - intencja rodziny
19.00 +Joanna Leniak -intencja Anny z rodziną
22 lutego 2021 r. PONIEDZIAŁEK
09.00 1. W intencji Marty Dam z okazji imienin o Boże
błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki
Najświętszej
2. +Andrzej Jasudowicz w 7(r.ś) oraz +Irena i
Sylwester - intencja żony z dziećmi
23 lutego 2021 r. WTOREK
09.00 1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Heleny Olejnik
2. O przebłaganie za grzechy w rodzinie z prośbą
o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo
Matki Bożej dla całej rodziny
24 lutego 2021 r. ŚRODA
09.00 1. +Andrzej Jurkowski w 3(r.ś) - intencja rodziny
2. wolna intencja
25 lutego 2021 r. CZWARTEK
19.00 1. +Stanisław Wróblewski - intencja uczestników
pogrzebu
2. W intencji uzdrowienia dla córki
26 lutego 2021 r. PIĄTEK
19.00 1. wolna intencja
2. wolna intencja
27 lutego 2021 r. SOBOTA
08.00 1. wolna intencja
19.00. 1.wolna intencja
28 lutego 2021 r. II NIEDZIELA W. POSTU
09.30 W intencji Dusz w czyśćcu cierpiących
11.00 W intencji Heleny Szulc o Boże
błogosławieństwo, wstawiennictwo Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
12.30 wolna intencja
19.00 +Rosie Oliwia Fawcett w 1(r.ś) - intencja
rodziców

TIER 4 W NOTTINGHAM
W związku z przejściem Nottingham na wyższy poziom restrykcji bardzo prosimy by wychodząc z kościoła zachować
właściwy dystans i nie zatrzymywać się przed kościołem.
Na obecnym poziomie restrykcji – Tier 4 – nadal możemy gromadzić się w kościołach i zapisywać na nabożeństwa za
pomocą strony diecezji Nottingham
KONTO PARAFII

Przelew bankowy/stałe zlecenie Bank Lloyds Account name: PCM Nottingham
sort code: 30-94-57 Account No: 00622288
Wszystkim, którzy wyrażają troskę o potrzeby materialne Parafii przez przelewy na konto składamy serdeczne
Bóg zapłać.

