
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i
czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie
i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że
nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie,
osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się
tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł,
ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające
pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.
(Mk 6, 30-34)

BIULETYN PARAFII 
PW. �WIĘTEGO JANA CHRZCICIELA

W PETERBOROUGH
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 18. 07. 2021

Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Chwała Tobie, Panie.

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.

"Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco".
Praca staje się bożkiem. Dla wielu ludzi to ona jest najważniejsza.
Oczywiście bardzo trudno to udowodnić. Wielu z nas tłumaczy się mówiąc,
że pracoholizm jest wynikiem troski o bliskich. Pracuję za dużo, ale to z
miłości. Chcę zarobić, aby rodzinie było lżej. Niestety takie argumenty
bardzo często są zgubne. Nie jesteś robotem, ale człowiekiem.
Potrzebujesz odpoczynku. Ba, nawet sam Bóg po sześciu dniach stwarzania
odpoczął. To tym bardziej ty – jako Jego stworzenie – potrzebujesz
zatrzymania się i relaksu. Nie myśl, że dasz sobie radę i jesteś
niezniszczalny. Potrzebujesz dobrej i mądrej regeneracji. Jezus nie owija w
bawełnę. On zna ciebie i wie o twoich możliwościach. Zaufaj Mu i po prostu
odpocznij. Tak, aby jeszcze bardziej spełniać Jego wolę.

I Czytanie (Jr 23, 1-6) Bóg sam ustanowi pasterzy
Psalm (Ps 23 (22)) Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
II Czytanie (Ef 2, 13-18) Chrystus jednoczy ludzkość



INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

 WTOREK - 20. 07. 2021 
19.15 - wolna intencja

ŚRODA - 21. 07. 2021
19.15 - wolna intencja

CZWARTEK - 15. 07. 2021 
Św. Marii Magdaleny

19.15 - z okazji urodzin Marka o Boże
błogosławieństwo i podziękowanie
za dar życia

PIĄTEK - 23.07. 2021
Św. Brygidy

19.15 - wolna intencja

SOBOTA - 24. 07. 2021 
19.15 - w intencji śp. Stanisława
Początka i Piotra Bogacza

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
25. 07. 2021

Błogosławieństwo kierowców i pojazdów
8.00 - dziękczynna w 9 rocznicę
ślubu Roberta i Anny z prośbą o
prowadzenie małżeństwa i rodziny
przez Matkę Bożą
10.45 (z wiernymi i on-line) - z okazji
30 rocznicy sakramentu małżeństwa
Eugeniusza i Haliny o
błogosławieństwo Boże
12.30 - śp. Antoni Szpakowski (27
rocznica śmierci)
15.30 (WISBECH) - śp. Maria i
Mieczysław Rutka
19.15 -  w intencji Zosi z okazji 3
urodzin o zdrowie i Boże
błogosławieństwo

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
18. 07. 2021

8.00 - intencja dziękczynna Matce
Bożej za wszystkie wyproszone łaski
w 4 rocznicę urodzin Leny z prośbą o
opiekę
10.45 (z wiernymi i on-line) - o
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
Dariusza i Antosia z okazji urodzin
12.30 - śp. Marian Mazur w 4
rocznicę śmierci o Boże miłosierdzie
i radość nieba
19.15 -  śp. Dariusz Miazga w 1
miesiąc po śmierci



MSZA ŚWIĘTA W TYM TYGODNIU
Niedziela (18.07) - 8.00, 10.45, 12.30 i
19.15   
Wtorek - 19.15
Środa - 19.15 
Czwartek - 19.15 
Piątek - 19.15 
Sobota - 19.15 
Niedziela (25.07) - 8.00, 10.45, 12.30 i
19.15 oraz Wisbech godz. 15.30
Msza święta on-line o godz. 10.45
dostępna na kanale:
YouTube „Parafia Peterborough” oraz
Facebook „Parafiapeterborough”

Spowiedź na prośbę lub zgłoszenie sms/mail
z racji na okres wakacji.

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.
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 mailowy parafii:
peterborough@pcmew.org lub telefon
parafialny 01733 552 726 oraz
komórkowy 078 0116 3544.

WSPARCIE PARAFII
W obecnej sytuacji możemy składać
ofiary w kościele po Mszy świętej (przy
wejściu znajduje się koszyk) lub na
konto parafii:
nazwa konta: PCM Peterborough
sort code: 30-94-57
account number: 00622512
tytuł: taca
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary!

Uwaga – zmiana. Na każdą Mszę świętą w
wejściu do kościoła należy się zapisać, więc
prosimy podać stewardowi:  nazwisko, liczbę
osób i numer telefonu kontaktowego.
Kończymy uprzedzające zapisy na sms, w
związku z czym prosimy o zajmowanie miejsc
wskazanych przez stewardów. W przypadku
braku miejsc, co może się zdarzyć, prosimy o
zgłoszenie stewardowi chęć pozostania w
kruchcie kościoła lub na placu przed kościołem
oraz prośbę o włączenie głośnika na zewnątrz
lub chęć skorzystania z sali parafialnej podczas
Mszy świętej.

UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ

APOSTOLSTWO MODLITWY - lipiec
Intencja powszechna: Przyjaźń społeczna
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych
sytuacjach społecznych, gospodarczych i
politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji
twórcami dialogu i przyjaźni.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Zachęcamy do Adoracji Najświętszego
Sakramentu – od wtorku do piątku od godz.
19.00.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

PIELGRZYMKA DO WALSINGHAM
Polecamy uwadze Parafian propozycję
pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej w
Walsingham w niedzielę, 15 sierpnia, w
uroczystość Wniebowzięcia NMP. Z racji na
organizację prosimy o zgłoszenia osób, które
chciałyby wziąć udział we wspólnym
nabożeństwie Koronki do Bożego
Miłosierdzia o godz. 15.00 i Mszy świętej o
godz. 16.00. Jest już kilku ochotników
rowerowych, są osoby udające się własnym
autem – jeśli ktoś nie ma czym lub z kim się
zabrać, również prosimy o zgłoszenie.
Czytamy, że: „when England returns to
Walsingham, Our Lady will return to
England” – może po to Pan Bóg dał nam tu
dom, pracę, życie, byśmy dołożyli swoją
duchową cegiełkę w tej sprawie.



PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA
2 Cedar Grove, Dogsthorpe, Peterborough PE1 3SR

PCM Charity Reg. No 1119423; Tel. 01733 552 726; Mobile: 078 0116 3544
Strona internetowa: www.pmkpeterborough.pcmew.org 

Email: peterborough@pcmew.org
YouTube: Parafia Peterborough Facebook: Parafiapeterborough

Duszpasterstwo prowadzą księża Chrystusowcy
Administrator: Ks. Leszek Rygiewicz SChr, Asystent: Ks. Grzegorz Suski SChr

Aldona Szpryngiel - prezes, Iwona Czaplicka - Mróz - sekretarz
Tomasz Smułka - ekonom, Alicja Zakrzewska - referent Gift Aid

Konto parafii: PCM Peterborough, sort code 30-94-57, account number 00622512

RESTRYKCJE - reżim sanitarny !

Zajmowanie wskazanych miejsc siedzących
Nietłoczenie się w wejściu
Zachowanie wymaganego dystansu od pozostałych
wiernych
Niewchodzenie w miejsca wyłączone z użyteczności
publicznej, tj. toaleta, zakrystia
Przemieszczanie się zgodnie ze wskazanym
kierunkiem
Możliwie szybkie opuszczanie kościoła dla
usprawnienia przebiegu dezynfekcji po modlitwie
Nietworzenie zgromadzeń zarówno w kościele jak i
na zewnątrz
Stosowanie się do próśb i poleceń wydawanych przez
wolontariuszy/ stewardów.

Uczestnicy nabożeństw są zobowiązani, o co usilnie
prosimy, do tego by:
1.używać maski lub przyłbicy na twarz zasłaniając usta i
nos w kościele
2. stosować dystans
3. przyjmować Komunię świętą wyłącznie na stojąco i na
rękę
4. używać żelów do mycia rąk w wejściu i wyjściu.
Przed, w trakcie lub po modlitwie możemy zostać
poproszeni przez wolontariuszy (stewardów) o:

Przypominamy usilnie o parkowaniu samochodów w
oddaleniu od kościoła.

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA
W środę o godz. 19.00
nabożeństwo ku czci św. Józefa. 
Zapraszamy do modlitwy do św.
Józefa w intencji osób chorych,
umierających, prześladowanych i
ludzi pracy.
Rozpoczęliśmy lekturę Listu
apostolskiego „Ojcowskim sercem”
papieża Franciszka.
Grupa Mężczyzn Świętego Józefa
zaprasza mężczyzn, mężów, ojców
na adorację od godz. 18.30 i Mszę
świętą wieczorną oraz katechezę
po Mszy w piątek 23 lipca.

PANDEMIA KORONAWIRUSA
Odpowiadając na apel księdza biskupa     
 Paula Mc Aleenana odpowiedzialnego za
duszpasterstwo emigracyjne z ramienia
Konferencji Episkopatu Anglii i Walii zachęcamy
wszystkich do zaszczepienia się przeciw    
 COVID-19. 
Bp Wiesław Lechowicz - Delegat KEP ds.
Duszpasterstwa Emigracji Polskiej wystosował
pismo, które m.in. prezentuje wykładnię moralną
dotyczącą szczepień przeciwko wirusowi COVID-
19. Pismo to dostępne jest na stronie naszej
parafii. 

WSPOMNIENIE ŚW. KRZYSZTOFA 
 PATRONA KIEROWCÓW I

PODRÓŻUJĄCYCH
W przyszłą niedzielę wspominamy św.
Krzysztofa – na zakończenie każdej
Mszy świętej modlitwa i
błogosławieństwo kierowców i
pojazdów.


