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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

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus
powiedział: ”Syn Człowieczy został teraz
uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony.
Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg
uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go
uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami.
Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom
powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd
Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam
przykazanie nowe, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście
i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie
się wzajemnie miłowali”. (J 13,31-35)
Jeszcze nie możemy pójść tam, gdzie Jezus. Jeszcze do
Niego nie dorastamy. Jesteśmy zbyt słabi, zbyt
grzeszni, zbyt uwikłani w sprawy tego świata.
Rozumiemy zaledwie nikłą część z tego, co przekazuje
nam o swoim i naszym Ojcu. Jednak Jezus widzi nie
tylko nasz obecny stan, ale i ten, do którego chce nas
doprowadzić. Widzi w nas dzieci, które niewiele
potrafią i rozumieją, ale szukają i chcą się uczyć.
Przemawia z ciepłem i dobrocią, wskazując drogę
miłości, która z czasem upodobni nas do Niego i
pozwoli wejść do Jego królestwa. Wszystko jest
możliwe – jeśli tylko nie wyjdziemy z orbity Jego
działania, jak Judasz z Wieczernika.
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Intencje Mszalne
Sobota, 14/05/2022r.
18.00 w int. Marcina Szachniewicza
(44 r.ur.)- o potrzebne łaski i Boże
błog.
5 Niedziela Wielkanocy
15.05.2022r.
09.45 w int. Szymona Oknińskiego
(22r.ur.)- o łaskę Ducha Świętego
13.00 + Janina Wilczyńska
15.00 + Wojciech Kędra (1r.śm.)
Wtorek, 17/05/2022
19.00 w int. parafian
Środa, 18/05/2022
19.00
Czwartek, 19/05/2022r.
19.00 za dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek, 20/05/2022r.
19.00 w in. Franciszka (7r.ur.)
Sobota, 21/05/2022r.
18.00 w int. Grzegorza (50 r.ur.)
6 Niedziela Wielkanocy
22.05.2022r.
09.45 w int. Małgorzaty (ur.)
13.00 za wnuczusie Charlie-Jasia (9
r.ur.)
15.00 w int. Heleny Szachniewiczdziękczynna za dotychczasowe błog.
Z prośbą o wszystkie potrzebne jej
łaski
Wtorek, 24/05/2022
19.00 w int. parafian
Środa, 25/05/2022
19.00
Czwartek, 26/05/2022r.
19.00
Piątek, 27/05/2022r.
19.00 + Mariusz Kwiatkowski (1
r.śm.)- od siostry z rodziną
Sobota, 28/05/2022r.
18.00 dziękczynna za 13 lat
kapłaństwa
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Maj to 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.
2. Wczoraj grupa dzieci naszej parafii przystąpiła po raz
pierwszy do Komunii Świętej. Życzymy im z całego serca,
aby przyjaźń z Jezusem trwała zawsze, a żywy przykład
wiary oraz wsparcie rodziców i najbliższych pomagało im
wzrastać w wierze. Chcemy przedłużyć tę radość, dlatego
będziemy przeżywali Biały Tydzień. Serdecznie zapraszam
dzieci w strojach komunijnych wraz z rodzicami do naszej
kaplicy od wtorku do piątku o godz.19.00.
3. Bardzo serdecznie dziękuję p. Karolinie Zgryziewicz za
wielomięsięczną pracę dla naszej parafii w przygotowaniu
dzieci do pierwszej komunii świętej. Bóg zapłać.
4. 19 maja o godz. 11.00 w kościele św. Grzegorza w
Stratford odbędzie się Msza Święta pogrzebowa Teresy
Hominiec-naszej zasłużonej parafianki. Zapraszam do
udziału w Eucharystii pogrzebowej
5. Polish Community Stratford upon Avon zaprasza
wszystkich na concert charytatywny pod tytułem „Charity
concert for Ukraine”. Koncert odbędzie się w Niedzielę 12
czerwca o godz.17.00 w United Reformed Church w
Stratford. Cena biletu 10 F. Informacje szczegółowe
wkrótce na plakatach przy wejściu do kościoła.
6. Są trzy wolne intencje mszalne w najbliższych dniach.
Jeśli ktoś pragnąłby ofiarować ten najcenniejszy dar za
swoich bliskich lub zmarłych, zapraszam po Mszy do
zakrystii.
7. Ofiary złożone na tacę z ostatniej Niedzieli: Gift
aid:388F Redditch:216 F, Evesham:109F, Stratford: 86 F.
Dodatkowa taca na potrzeby PMK: 352F.Bardzo dziękuję
za Waszą hojność.
8.
Kancelaria, w tym tygodniu będzie czynna w piątek
od godz.20.00 do 20.30.
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