BIULETYN PARAFII
PW. WIĘTEGO JANA CHRZCICIELA
W PETERBOROUGH
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 10. 01. 2021
I Czytanie (Iz 55, 1-11) Nowe i wieczne przymierze
Psalm (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6) Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia
II Czytanie (1 J 5, 1-9) Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie.
Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien,
aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On
zaś chrzcić was będzie duchem Świętym». W owym czasie przyszedł Jezus
z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził
z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę zstępującego na Niego.
A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam
upodobanie». (Mk 1, 7-11)
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
"Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie"
Ewangelia skłania nas do refleksji nad darem chrztu św. Miał on miejsce dawno
temu. Zapewne ten moment znany jest nam z fotografii bądź z opowieści rodziców.
Niektórzy porównują ten sakrament z bramą, przez którą wchodzi się w życie Boże.
Chrzest jest jednym z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. To, co stało się na
początku, warunkuje to, co następuje później. Dzięki łasce chrztu możemy śmiało
dopisać w naszych metrykach urodzenia: Syn/Córka Boga. W Jezusie staliśmy się
przybranymi
dziećmi
Pana
Wszechświata.
Dzieci
mają
obowiązki
i przywileje. Obowiązkiem dziecka jest m.in. posłuszeństwo. „Com przyrzekł Bogu
przy chrzcie raz, dotrzymać pragnę szczerze. Kościoła słuchać w każdy czas
i w świętej wytrwać wierze”. Przywilejów jest wiele, ale najważniejszy z nich to
możliwość mówienia do Boga – „Abba”. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale tym
terminem zwracało się dziecko do Ojca. Na język polski można przetłumaczyć to
jako: TATUSIU. Święty Bóg pozwala mówić do siebie niezwykle czule. Podziękuj
dzisiaj Bogu za dar chrztu św. Możesz odmówić Modlitwę Pańską. Kiedy zaczniesz ją
od słowa „Ojcze”, pamiętaj, co ono oznacza.

MSZA ŚWIĘTA I ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
SOBOTA - 09. 01. 2021
19.15 - w intencji rodziny
Gołębiewskich, szczególnie z okazji
17 urodzin Gniewka o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i światło Ducha Świętego
w wyborze studiów
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
10. 01. 2021
10.45 (z wiernymi i on-line) - śp. Jan
Rybczyński (1 rocznica śmierci)
12.30 - o Boże błogosławieństwo dla
rodziny Gołębiewskich
15.30 (WISBECH) - śp. Halina Nowak
w 30 rocznicę śmierci o radość
wieczną
19.15 - za Parafian
PONIEDZIAŁEK - 11. 01. 2021
Nie ma Mszy świętej
intencje do odprawienia:
1) w intencji Panu Bogu wiadomej;
2) o Boże błogosławieństwo dla rodziny
Gołębiewskich

WTOREK - 12. 01. 2021
18.30 - Adoracja Najświętszego
Sakramentu
19.15 - o Boże błogosławieństwo dla
rodziny Gołębiewskich

ŚRODA - 13. 01. 2021
18.30 - Adoracja Najświętszego
Sakramentu
19.15 - o Boże błogosławieństwo dla
rodziny Gołębiewskich
CZWARTEK - 14. 01. 2021
18.30 - Adoracja Najświętszego
Sakramentu
19.15 - o Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla: Asia Wojcicka
z okazji urodzin
PIĄTEK - 15. 01. 2021
18.30 - Adoracja Najświętszego
Sakramentu
19.15 - wolna intencja
SOBOTA - 16. 01. 2021
19.15 - o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Diany
Banasiak z okazji 14 urodzin
II NIEDZIELA ZWYKŁA - 17. 01. 2021
Dzień Judaizmu

10.45 (z wiernymi i on-line) w intencji cioci Janiny o łaskę ulgi
w cierpieniu i opiekę Matki Bożej
12.30 - o Boże błogosławieństwo dla
Alicji z okazji 9 rocznicy urodzin
19.15 - o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i światło Ducha
Świętego dla Aleksandry Brzuszek
z okazji urodzin

MSZA ŚWIĘTA W TYM TYGODNIU

Niedziela (10.1) - 10.45, 12.30 i 19.15 oraz
Wisbech godz. 15.30
Poniedziałek - nie ma
Wtorek - 19.15
Środa - 19.15
Czwartek - 19.15
Piątek - 19.15
Sobota - 19.15
Niedziela (17.1) - 10.45, 12.30 i 19.15
Msza święta on-line o godz. 10.45 dostępna na
kanale:
YouTube „Parafia Peterborough” oraz Facebook
„Parafiapeterborough”

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Spowiedź odbywa się w kościele po
wcześniejszym umówieniu się. Można przesłać
prośbę lub wyrazić takie pragnienie na adres
mejlowy parafii: peterborough@pcmew.org lub
bezpośrednio prosząc kapłana o sakrament, jeśli
to możliwe, również podczas adoracji.

WIZYTA DUSZPASTERSKA - KOLĘDA 2021
Wdzięczni pozostajemy za obecność Was
w kościele, drodzy Parafianie, mimo zmiennych
warunków spotykania się, tym bardziej
dziękujemy za zapytania i prośby o wizytę
kolędową. W tej chwili jednak planowanie
tradycyjnej kolędy jest niemożliwe.

APOSTOLSTWO MODLITWY - styczeń
Intencja ewangelizacyjna: Braterstwo ludzkie.
Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli
w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami
z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie,
z otwartością na wszystkich.

PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA
Chcesz zacząć wszystko od nowa? Zapraszamy Cię
na cykl kilkunastu cotygodniowych spotkań
Seminarium Odnowy Wiary ON-LINE (początek 20
stycznia 2021 r.), które poprowadzi Moderator
Generalny ks. Łukasz Żaba SAC wraz z członkami
katolickiej Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca.
http://przyjacieleoblubienca.pl/komunikaty/280seminarium-odnowy-wiary-on-line-poczatek-20stycznia-2021-r
Zapisy do 13.01.21.

ZAPROSZENIE NA KONGRES RODZIN
POLONIJNYCH
Zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie
Rodzin Polonijnych online 16 stycznia pod
hasłem: Idź odbuduj mój Kościół domowy.
Zapisy do dnia 14 stycznia przez stronę
www.emigracja.episkopat.pl
Tematy
spotkania:
Towarzyszenie
małżeństwom na emigracji - o: rodzinie jako
drodze Kościoła, poradnictwie rodzinnym,
świętości małżeńskiej, drodze do szczęścia
w małżeństwie, odbudowie relacji, uruchomieniu
sakramentu małżeństwa - o jego trudnościach
i ratowaniu. W programie również panel
dyskusyjny i wieczór artystyczny oraz Apel
Jasnogórski z zawierzeniem.

KANCELARIA I SPRAWY PARAFIALNE

Biuro parafialne w dniach i godzinach podanych
na stałych billboardach i tablicach zawieszonych
tak w kościele jak i domu księży jest nieczynne.
Sytuacja koronawirusa zmieniła sposoby
i warunki funkcjonowania wielu instytucji
i miejsc. Są one zindywidualizowane oraz
w dystansie.
Wszelkie sprawy kancelaryjne (I Komunia
święta, Bierzmowanie, aplikacje szkolne, akty
chrztu, zaświadczenia), prośby, w tym również
dotyczące spowiedzi oraz zamawiania intencji
mszalnych, a także zapytania o sakramenty
prosimy kierować najpierw na adres mejlowy
parafii:
peterborough@pcmew.org
lub
telefon
parafialny 01733 552 726 oraz komórkowy 078
0116 3544.

WSPARCIE PARAFII

W obecnej sytuacji możemy składać ofiary
bezpośrednio w kościele po Mszy świętej oraz
przy okazji adoracji Najświętszego Sakramentu
(przy wejściu znajduje się koszyk) lub na konto
parafii:
nazwa konta: PCM Peterborough
sort code: 30-94-57
account number: 00622512
tytuł: taca
Serdecznie dziękujemy za każdą ofiarę - Bóg
zapłać!

OGŁOSZENIE DNIA WIELKANOCY I ŚWIĄT
RESTRYKCJE - reżim sanitarny !
Uczestnicy nabożeństw są zobowiązani, o co
RUCHOMYCH
usilnie prosimy, do tego by:
Zgodnie
ze
wskazaniami
zawartymi
1.używać maski na twarz zasłaniając usta
w Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii
i nos w kościele
nr 118, na każdej mszy po Ewangelii można
2. stosować dystans (powyżej 1 metra)
uroczyście ogłosić datę Wielkanocy i innych
3. przyjmować Komunię świętą wyłącznie
świąt
ruchomych
posługując
się
na stojąco i na rękę
następującym wzorem z Missale Romanum,
4. używać żelów do mycia rąk w wejściu
editio typica tertia, s. 1247:
i wyjściu.
Drodzy Bracia i Siostry, Chwała Pana
Przed, w trakcie lub po modlitwie możemy
objawiła się wśród nas i będzie się objawiała
zostać poproszeni przez wolontariuszy
zawsze, aż do Jego powtórnego przyjścia. W
(stewardów) o:
zmiennych
kolejach
naszego
życia
Zajmowanie
wskazanych
miejsc
wspominamy wciąż na nowo i przeżywamy
siedzących
tajemnice naszego Zbawienia: Wiedzcie,
Nietłoczenie się w wejściu
najmilsi Bracia, że dzięki miłosierdziu
Zachowanie wymaganego dystansu
Bożemu, tak jak zakosztowaliście radości
(powyżej 1 metr) od pozostałych
narodzenia Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
wiernych
tak i dziś oznajmiamy wam radość najbliższej
Niewchodzenie w miejsca wyłączone
Paschy – Zmartwychwstania naszego Pana i
z użyteczności publicznej, tj. toaleta,
Boga. 17 lutego będzie Środa Popielcowa i
zakrystia
początek Wielkiego Postu. 4 kwietnia z
Przemieszczanie
się
zgodnie
ze
radością będziemy celebrować Paschę
wskazanym kierunkiem
naszego Pana Jezusa Chrystusa. 16 maja
Możliwie szybkie opuszczanie kościoła
będzie Wniebowstąpienie naszego Pana
dla usprawnienia przebiegu dezynfekcji
Jezusa Chrystusa. 23 maja dzień Zesłania
po modlitwie
Ducha Świętego. 3 czerwca uroczysty
Nietworzenie zgromadzeń zarówno
obchód Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
w kościele jak i na zewnątrz
28 listopada będzie pierwsza niedziela
Stosowanie się do próśb i poleceń
Adwentu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
wydawanych
przez
wolontariuszy/
Jemu niech będzie cześć i chwała na wieki
stewardów.
wieków. Amen.
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