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Liturgia Słowa
Niedziela 25 kwietnia 2021 r.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry
pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie
jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc
nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je
porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest
najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym
pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie
jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za
owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te
muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie
jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec,
bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt
mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je
oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem
od mojego Ojca”. Oto słowo Pańskie.
Niedziela 2 maja 2021 r.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym
krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia.
Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a
każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc
obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które
wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać
będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z
siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli
we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy
- latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.
Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna
latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was,
poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec
mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i
staniecie się moimi uczniami”.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
Spowiedź Święta odbywa się każdego dnia przed Msza
Świętą w tygodniu oraz a niedzielę podczas Mszy Świętej.
Szczególnie zapraszamy w czwartki po Mszy Świętej
wieczornej. Wtedy jest adoracja Najświętszego Sakramentu i
jednocześnie możliwość skorzystania ze spowiedzi 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

25 kwietnia 2021r.
2 maja 2021r.
IV i V NIEDZIELA
WIELKANOCNA
Nr. 13/2021

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.
Harmonogram nabożeństw i godziny znajdują się na naszej
stronie internetowej.
Przypominamy o przestrzeganiu zasad sanitarnych podczas
przebywania w kościele. Niestosowanie się do tych reguł
może spowodować ponowne zamknięcie kościoła.
Wchodząc i wychodząc z kościoła pamiętajmy o zachowaniu
2 metrowego odstępu.
Wchodząc do kościoła dezynfekujemy ręce.
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.
Dzieci podczas Eucharystii przebywają razem z rodzicami w
ławce bez przemieszczania się.
Rodziny siadają razem w wyznaczonych do tego miejscach.
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.

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
W niedzielę 25 kwietnia Msza Święta o godz. 12.30
będzie dostępna dla młodzieży i rodziców kandydatów
którzy przystępują do sakramentu bierzmowania
Następna Msza Św. dla dzieci komunijnych będzie w
niedzielę 2 maja o godz. 12.30.
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCA
W niedzielę 2 maja 2021 r. po Mszy Św. o godz. 11.00
zapraszamy Członków Żywej Róży na krótkie spotkanie.
INTENCJE PAPIESKIE NA MAJ 2021
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse
współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery
finansowej i chronienia obywateli przed jej
zagrożeniami.
PRO LIFE
W Wielkiej Brytanii Organizacje Pro-Life prowadzą
kampanię, służącą delegalizacji tymczasowego prawa, które
zezwala na dokonanie aborcji w domu. Otrzymując pocztą,
bezpłatnie, bardzo silne pigułki poronne, można zabić
dziecko do 10. tygodnia życia, zaledwie po odbyciu
rozmowy telefonicznej lub video-konsultacji z lekarzem.
Wprowadzona w marcu 2020 r. regulacja stanowi
największą zmianę w brytyjskim prawie aborcyjnym od
czasu zalegalizowania tej praktyki w 1967 r., przy czym
odbyło się to w pośpiechu, bez konsultacji społecznych i
wobec braku kontroli parlamentarnej.Od marca ubiegłego
roku w ten sposób przeprowadzono ponad 75 tys. aborcji
w Anglii i Walii. A blisko 12 tys. kobiet trafiło do szpitala,
gdzie wykryto u nich tzw. aborcję niekompletną. Modlitwą
ogarniamy wysiłki obrońców życia dzieci poczętych.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
24 kwietnia 2021 r. SOBOTA
08.00 W intencji Doroty i Jamesa z okazji 10 rocznicy ślubu
o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo świętej
Rodziny
17.00 W intencji przystępujących do sakramentu
bierzmowania
19.00 +Marian Gajda 21 Msza Św. gregoriańska
25 kwietnia 2021 r. 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA
09.30 W intencji Marka Dam o Boże błogosławieństwo, dary
Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
11.00 W intencji Justyny z okazji 18 urodzin o Boże
błogosławieństwo i dary Ducha Świętego oraz opiekę
Matki Bożej Częstochowskiej - intencja rodziców i
rodzeństwa
12.30 1. +Marian Gajda 22 Msza Św. gregoriańska
2. +Dariusz Dufaj - intencja córki z rodziną
19.00 +Bronisława i Bolesław Janiak - intencja rodziny
26 kwietnia 2021 r. PONIEDZIAŁEK
09.00 1.+Józefa Wojdyła 1 Msza Św. gregoriańska
2. +Marian Gajda 23 Msza Św. gregoriańska
27 kwietnia 2021 r. WTOREK
09.00 1. +Marian Gajda 24 Msza Św. gregoriańska
2. +Józefa Wojdyła 2 Msza Św. gregoriańska
13.30 pogrzeb
28 kwietnia 2021 r. ŚRODA
Wspomnienie św. Piotra Chanela i św. Ludwika Marii Grignion de Monford

09.00

1. +Marian Gajda 25 Msza Św. gregoriańska
2. +Józefa Wojdyła 3 Msza Św. gregoriańska
29 kwietnia 2021 r. CZWARTEK
Święto św. Katarzyny Sienieńskiej, patrona Europy

19.00

1. +Marian Gajda 26 Msza Św. gregoriańska
2. +Mariusz Sowiński
3. +Józefa Wojdyła 4 Msza Św. gregoriańska
30 kwietnia 2021 r. PIĄTEK
19.00 1. +Marian Gajda 27 Msza Św. gregoriańska
2. +Józefa Wojdyła 5 Msza Św. gregoriańska
1 maja 2021 r. SOBOTA
Święto św. Józefa , Święto pracy

08.00
15.00
19.00

1. +Marian Gajda 28 Msza Św. gregoriańska
2. +Józefa Wojdyła 6 Msza Św. gregoriańska
ślub
W Margaretek o Boże błogosławieństwo i
wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za
modlitwę w intencji kapłanów

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Bierzmowanie w naszej Parafii
W sobotę 24 kwietnia i w niedzielę 25 kwietnia 2021r. będzie
sprawowany w naszej Parafii sakrament bierzmowania. Szafarzem
sakramentu bierzmowania będzie ks. prałat Stefan Wylężek, rektor
Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
Spowiedź dla bierzmowanych odbędzie się w czwartek 22 kwietnia br.
od godz. 18.00 i w piątek 23 kwietnia br. od godz. 18.00.
Podziękowanie dla Stewards
Serdeczne podziękowanie dla Wolontariuszy z Nottingham którzy
systematycznie podejmują służbę przygotowania kościoła na Mszę
świętą.

2 maja 2021 r. 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA
09.30 W intencji Moniki o Boże błogosławieństwo, dary
Ducha Świętego i wstawiennictwo Matki Bożej
11.00 1. +Alfred Juszkowski w 10 (r.ś) - intencja rodziny
2. W intencji Antosia z okazji 3 urodzin o Boże
błogosławieństwo - intencja rodziców
12.30 +Józefa Wojdyła 7 Msza Św. gregoriańska
19.00 +Marian Gajda 29 Msza Św. gregoriańska
3 maja 2021 r. PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI
09.00 1.+Marian Gajda 30 Msza Św. gregoriańska
2. +Stanisława Januszonok w dzień urodzin - intencja
Danusi i Tereski
19.00 1. W intencji Członków Żywej Róży i ich Rodzin o
potrzebne łaski oraz nieustającą opiekę Matki Bożej
2. +Józefa Wojdyła 8 Msza Św. gregoriańska
4 maja 2021 r. WTOREK
09.00 1. +Teresa Kostelecka - intencja Stanisławy Giermer
2. W intencji dzieci i wnuków - intencja babci Teresy
3. +Józefa Wojdyła 9 Msza Św. gregoriańska
5 maja 2021 r. ŚRODA
09.00 1. +Józefa Wojdyła 10 Msza Św. gregoriańska
2. W intencji Dominiki i Pawła o szczęście
rozwiązanie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
6 maja 2021 r. CZWARTEK
Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

19.00

1. O powołania kapłańskie i zakonne, za kapłanów
pracujących w naszej parafii oraz za kleryka Dawida o
wytrwanie w powołaniu
2. +Józefa Wojdyła 11 Msza Św. gregoriańska
7 maja 2021 r. PIĄTEK
19.00 1. +Józefa Wojdyła 12 Msza Św. gregoriańska
2. W intencji Moniki Dowejko o Boże
błogosławieństwo i dary Ducha Świętego i opiekę
Matki Bożej - intencja z okazji urodzin
8 maja 2021 r. SOBOTA
Uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika

08.00
19.00

W int. dziękczynnej z okazji rocznicy chrztu Rafała o
Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Św.
1. +Józefa Wojdyła 13 Msza Św. gregoriańska
2. W intencji Jadwigi z podziękowaniem za łaski
otrzymane z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie

9 maja 2021 r. 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA
09.30
11.00
12.30
19.00

W intencji Bogu wiadomej
W intencji Marii o zdrowie i Boże błogosławieństwo
oraz wstawiennictwo Matki Bożej z Lourdes - intencja
córki z rodziną
1. +Józefa Wojdyła 14 Msza Św. gregoriańska
W intencji Dawida o Boże błogosławieństwo i dary Ducha
Świętego i wstawiennictwo Matki Bożej

Pogrzeby
W dniu 17 kwietnia 2021r. w wieku 89 lat zmarła opatrzona
sakramentami świętymi
Śp. Helena Olejnik
Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 27 kwietnia 2021 r.
o godz. 13.30. Następnie udamy się na cmentarz Wilford Hill.
W dniu 15 kwietnia 2021r. w wieku 46 lat zmarła opatrzona
sakramentami świętymi
Sp. Joanna Płoszaj
Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 4 maja 2021 r.
o godz. 10.30. Następnie udamy się na cmentarz Wilford Hill.
Ze względu na restrykcje, osoby pragnące uczestniczyć w

pogrzebie proszone są o kontakt z mężem Stanisławem Płoszaj
(numer telefonu: 07988359826)

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.

