Wiadomości Parafialne

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Nottingham
2 Sherwood Rise Nottingham NG7 6JN
Polish Catholic Mission in England and Wales Registered Charity 1119423

Niedziela 8 sierpnia 2021 r.
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że
powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I
mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i
matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba
zstąpiłem». Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie
szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie,
jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś
wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u
Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy,
kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie.
Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten,
który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na
pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje:
Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który
zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył
na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało,
wydane za życie świata».Oto słowo Pańskie
Niedziela 15 sierpnia 2021 r.
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem
w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do
domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w
jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona
okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A
skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do
mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w
moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim
łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią
się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja
rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w
Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej
Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny. Święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie
na pokolenia i pokolenia Nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się
zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a
wywyższył pokornych.Głodnych nasycił dobrami, a
bogatych z niczym odprawił.Ujął się za swoim sługą,
Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym
ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto
słowo Pańskie.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
ZAPISY DZIECI DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ NA
ROK 2021/2022
Rodzice dzieci, które w roku 2021 ukończą 9 lat oraz
dzieci starsze, które pragną przystąpić do Pierwszej
Komunii w języku polskim w Nottingham proszeni są o
zapisanie się najpóźniej do końca września 2021r. do
księdza proboszcza. Przy zapisie składamy wypełnioną
deklarację (formularz zapisu dostępny w zakrystii
kościoła) oraz metrykę chrztu. Jeżeli dziecko było
chrzczone w naszej Parafii wystarczy podać tylko datę
chrztu. Formularze dostępne są w zakrystii kościoła od
przyszłej niedzieli.
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ZAPISY MŁODZIEŻY DO I BIERZMOWANIA
Młodzież, która ukończyła 14 rok życia i przynależy do
naszej Parafii oraz osoby dorosłe od września br. mogą
zapisywać się na katechezy przygotowujące do
sakramentu bierzmowania. Od września będą w zakrystii
odpowiednie formularze. Do formularza dołączamy
metrykę chrztu świętego.
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
W polskich warunkach naszą parafią jest ta, na której
terenie się mieszka od przynajmniej 3 miesięcy.
Proboszcz wraz z księżmi z tej parafii są naszymi
duszpasterzami. Jeśli jesteśmy ponad 6 miesięcy poza
polską parafią trzeba zarejestrować się w nowej parafii.
W przypadku duszpasterstw językowych czyli także
społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii polskie parafie
są tzw. parafiami personalnymi a nie terytorialnymi.
Naszą parafią jest ta, do której się uczęszcza przez okres
przynajmniej 3 miesięcy i w której dokonało się prostej
formy rejestracji - zapisu.
Słowo „zapisać się” można zaznaczyć w cudzysłowie,
ponieważ nie od tego aktu zależy przynależność do
parafii, ale od rzeczywistego uczęszczania do kościoła
czyli budowania Wspólnoty. W owym „zapisaniu się”
chodzi raczej o dopełnienie formalności, tak by w
odpowiednich sytuacjach parafia mogła przyznać się do
swego parafianina czy parafianki, tzn. żeby duszpasterze
parafii mogli w razie potrzeby wystawić odpowiednie
dokumenty.
Najczęstszymi sytuacjami, w których potrzebujemy mieć
pewność, że ktoś przynależy do naszej parafii są:
- chrzest dziecka
- pierwsza komunia św. dziecka
- zaświadczenie do szkoły
- bierzmowanie
- spisanie protokołu przedmałżeńskiego, ślub
- gdy ktoś zostanie poproszony o to, by zostać ojcem/
matką chrzestną
- pogrzebu.
- Przyjęta forma zapisów do parafii daje również
duszpasterzom możliwość skontaktowania się w
przypadku wystąpienia wyjątkowych sytuacji czy
zdarzeń z osobami, które identyfikują się z naszym
duszpasterstwem.
Od września będą nowe formularze zapisu do Parafii i w
związku z częstym przemieszczaniem się i zmianą adresu
będziemy prosili w celu uaktualnienia danych o ponowne
zapisanie się do Parafii.
Zapraszamy do sklepiku parafialnego. Cały dochód ze
sprzedaży zasila fundusz remontowy naszej parafii.
Dziękujemy bardzo wolontariuszom odpowiedzialnym za
sprzątanie kościoła, i wszelkie prace, które są darem serca
na rzecz naszej wspólnoty.
Wszystkim parafianom i gościom dziękujemy za troskę o
utrzymanie Parafii. Zachęcamy do składania ofiar w
formie Gift Aid w kopertkach jak także przelewem na
konto parafii. Deklaracje Gift Aid i szczegóły u
wolontariuszy przy wyjściu z kościoła oraz na naszej
stronie internetowej.

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

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

19.00 +Szymon Greger
PIELGRZYMKA: W intencji Ewy i Mariusza
Kubusiak w 17 rocz. ślubu - intencja Maji i Bartka

7 sierpnia 2021 r. SOBOTA
08.00 W intencji Margaretek wszystkich
podejmujących modlitwę w intencji
kapłanów - intencja duszpasterzy
19.00 W intencji Kacpra z okazji 15 rocznicy
urodzin o Boże błogosławieństwo i
wstawiennictwo Matki Bożej

15 sierpnia 2021 r. 20 NIEDZIELA ZWYKŁA

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

8 sierpnia 2021 r. 19 NIEDZIELA ZWYKŁA
09.30 +Mirosławę - intencja rodziny
11.00 +Józef i Franciszka Trzebiatowscy - intencja
rodziny
19.00 Intencja dziękczynna za pomyślne
zakończenie studiów
9 sierpnia 2021 r. PONIEDZIAŁEK
Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża dziewicy i
męczennicy, patronki Europy

08.00 W intencji Dawida o Boże błogosławieństwo,
dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
10.00 +Adam Omiotek
10 sierpnia 2021 r. WTOREK
Wspomnienie Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

08.00 +Wanda Babiarz
10.00 +Maria i Karol Pindor - intencja rodziny
11 sierpnia 2021 r. ŚRODA
Wspomnienie Św. Klary, dziewicy

08.00 W intencji Członków Żywej Róży o
wstawiennictwo Św. Filomeny, patronki
Żywego Różańca i wszelkie łaski
10.00 +Olga Papisz
12 sierpnia 2021 r. CZWARTEK

09.30 O Boże błogosławieństwo dla Marii w dniu
imienin - intencja córki
11.00 +Eugenia Burton 1 Msza Św. gregoriańska
19.00 Intencja dziękczynna za 12 lat małżeństwa
Sebastiana i Ewy z prośbą o dalsze
błogosławieństwo i łaski oraz opiekę Matki
Bożej
16 sierpnia 2021 r. PONIEDZIAŁEK
Wspomnienie Św. Stefana Węgierskiego

08.00 +Eugenia Burton 2 Msza Św. gregoriańska
10.00 +Sebastian Pawłowski - intencja rodziny
17 sierpnia 2021 r. WTOREK
Wspomnienie Św. Jacka

08.00 +Eugenia Burton 3 Msza Św. gregoriańska
10.00 W intencji Krzysztofa o szczęśliwą podróż i
Boże błogosławieństwo oraz wstawiennictwo
Matki Bożej
18 sierpnia 2021 r. ŚRODA
08.00 +Eugenia Burton 4 Msza Św. gregoriańska
10.00 +Maria Cygan w rocz. urodzin - intencja
Danusi i Tereski
19 sierpnia 2021 r. CZWARTEK
Wspomnienie Św. Jana Eudesa

10.00 +Eugenia Burton 5 Msza Św. gregoriańska
19.00 W intencji dusz w czyśćcu cierpiących
20 sierpnia 2021 r. PIĄTEK

Wspomnienie Św. Joanny Franciszki de Chantal

Wspomnienie Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

Wspomnienie Św. Męczenników, Poncjana, papieża i
Hipolita, prezbitera

Wspomnienie Św. Piusa X, papieża

10.00 +Eugenia Burton 6 Msza Św. gregoriańska
19.00 W intencji Alexa o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej w dniu 15 urodzin
21 sierpnia 2021 r. SOBOTA

10.00 O nawrócenie i miłosierdzie Boże dla
Andrzeja i Katarzyny
19.00 +Renata Pióro - intencja Magdy
13 sierpnia 2021 r. PIĄTEK

10.00 Dziękczynna za opiekę nad rodziną z prośbą
o dalszą opiekę i wstawiennictwo Matki
Bożej dla całej Rodziny
19.00 O zdrowie dla Andrzeja Costello - intencja
rodziny
14 sierpnia 2021 r. SOBOTA
Wspomnienie Św. Maksymiliana Marii Kolbego,
męczennika

08.00 +Julia i Tadeusz Sidor

Plan wakacyjny na miesiące lipiec i sierpień 2021
Msze święte w następującym porządku w miesiącu
lipcu i sierpniu
Niedziela 9.30, 11.00 i 19.00
Poniedziałek 08.00, 10.00; Wtorek 08.00, 10.00
Środa 08.00, 10.00; Czwartek 10.00, 19.00
Piątek 10.00, 19.00; Sobota 08.00, 19.00
Okazja do spowiedzi świętej w tygodniu od poniedziałku
do soboty pół godziny przed Mszą Świętą. Szczególnie
zapraszamy w czwartek po Mszy Św. wieczornej jest
spowiedź połączona z Adoracją Najświętszego
Sakramentu.

08.00 +Eugenia Burton 7 Msza Św. gregoriańska
19.00 wolna intencja
22 sierpnia 2021 r. 21 NIEDZIELA ZWYKŁA
09.30 +Bernard Latosch w 3 (r.ś) - intencja rodziny
11.00 +Eugenia Burton 8 Msza Św. gregoriańska
19.00 W intencji Kasi Krawczyk i Łukasza Krukar
o Boże błogosławieństwo i dary Ducha
Świętego - intencja przyjaciół z okazji
urodzin

W miesiącu sierpniu będzie przebywał w naszej Parafii ,
stypendysta Fundacji Kard. Glempa, ks. Damian
Wierdak. Ks. Damian jest kapłanem archidiecezji
przemyskiej, obecnie studentem filozofii na KUL-u w
Lublinie.
Jednodniowy wyjazd do Walsingham i nad morze
Serdecznie zapraszamy wszystkich na jednodniowy
wyjazd do Walsingham i nad morze w okolice Norfolk w
sobotę 14 sierpnia 2021 r. Wyjazd o godz. 07.00 rano,
powrót około godz.. 21.00.
W programie zwiedzanie sanktuarium, Msza Świata i
wypoczynek na plaży Wells Beach. Koszt: dorośli £16,
dzieci £10.

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.

