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WIADOMOŚCI PARAFIALNE
Redditch | Stratford Upon Avon | Evesham

118 Oakly Road, Redditch B97 4EJ
redditch@pcmew.org
mob. 07927435971
Lloyds Bank 30-94-57
00011335
Msze Święte

Słowa Ewangelii według św. Jana

Niedziela:
09.45 Redditch- kościół
13.00 Stratford Upon Avon
15.00 Evesham
Dni powszednie:
Wtorek 19.00
Środa 19.00
Czwartek 19.00
Piątek 19.00
Sobota 18.00
Msze święte w dni
powszednie są odprawiane
w kaplicy Miłosierdzia
Bożego, 118 Oakly Road,
Redditch B97 4EJ

Spowiedź
Pół godziny przed każdą
Mszą świętą od wtorku do
soboty włącznie. Ponadto, w
Niedzielę, w Stratford i w
Evesham jest możliwość
skorzystania z sakramentu
pokuty.
Kancelaria
Kancelaria parafialna czynna
jest w każdy piątek od 19.30
do 20.15

Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w
ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos,
Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z
Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”.
Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do
łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął
na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus
rzekł do nich: ”Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli
Mu: ”Nie”. On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi,
a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej
wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus
miłował: ”To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan,
przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i
rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć
z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu
łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na
nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: ”Przynieście
jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i
wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu
pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie
rozerwała. Rzekł do nich Jezus: ”Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z
uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: ”Kto Ty jesteś?”, bo
wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im,
podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od
chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do
Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej
aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię
kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I powtórnie
powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”
Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego:
„Paś owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu
Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci
powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś
owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy,
opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się
zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi,
dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią
uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”
(J 21,1-19)
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Intencje Mszalne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Sobota, 30/04/2022r.
18.00 w int. Estery (1r.ur.)

1. Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej
ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia
nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem,
byśmy nie ustali w drodze. W rozpoczynającym się Tygodniu
Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o to, aby pozwolił nam
jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte. Wygospodarujmy
w tym tygodniu nieco więcej czasu, abyśmy mogli sięgać po Biblię.

3 Niedziela Wielkanocy
01.05.2022r.
09.45 w int. Adama Czarnika (44 r.
ur.)
13.00 w int. Mateusza (ur.)- od
żony
15.00 w int. Agnieszki i Emila
Szumielewiczów (21 r. ślubu)
Wtorek, 03/05/2022
19.00 w int. Janka- o potrzebne łaski
i Boże błog.
Środa, 04/05/2022
19.00 w int. Nadii (1 r.ur.)- o Boże
błogosławieństwo
Czwartek, 05/05/2022r.
19.00 w int. parafian
Piątek, 06/05/2022r.
19.00 wynagradzająca Najśw.Sercu
Jezusa za grzechy nasze i całego
świata
Sobota, 07/05/2022r.
18.00 ++ Janina, Genowefa, ++
dziadkowie
4 Niedziela Wielkanocy
08.05.2022r.
09.45 w int. Marysi, Karolinki,
Weroniki(9 r ur.)- dziękczynna z
prośbą o potrzebne łaski
13.00 + Piotr Drach
15.00 w int. Weroniki

Rozpoczął się maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej.
Każdego dnia, od wtorku do piątku, zapraszamy na nabożeństwa
majowe, które będą odprawiane po każdej Mszy Świętej, w sobotę
przed Eucharystią.
Jutro będziemy obchodzić Dzień Polonii i Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej. Jako Polacy żyjący na emigracji
wspierajmy się, pomagajmy sobie.
W najbliższy wtorek będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny, Królowej Polski. Msza Święta o godz.19.00.
5 maja pierwszy czwartek miesiąca. W tym dniu w czasie wieczornej
Mszy będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i będziemy
dziękować za sakrament eucharystii i kapłaństwa
6 maja to święto apostołów Jakuba i Jakuba, ale też pierwszy piątek
miesiąca. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty od godz.17.00
do 19.00.
7 maja pierwsza sobota miesiąca
4. Dziś zbieramy drugą tacę na potrzeby Polskiej Misji Katolickiej w
Anglii i Walii.
7. Ofiary z ostatniej Niedzieli w formie Gift aid wyniosły 290 F.
Ponadto, w Wielki Czwartek zebraliśmy w kaplicy 175 F, a w Wielki
Piątek zebraliśmy na Bazylikę Grobu Pańskiego 194F. Bardzo
dziękuję za Waszą hojność.
8.
Kancelaria, w tym tygodniu będzie czynna
godz.19.30 do 20.15.

w piątek od

Wtorek, 10/05/2022
19.00 w intencji Janka
Środa, 11/05/2022
19.00 w int. Janka
Czwartek, 12/05/2022r.
10.00 w int. Stanisława (9 r.ur.)
Piątek, 13/05/2022r.
19.00 w int. Karola (14r.ur.)
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