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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 powiedział do swoich uczniów: "Jeśli Mnie kto
miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u
niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie
zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie
jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam
powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet,
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu,
On was wszystkiego nauczy i przypomni wam
wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam
wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja
wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie
lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i
przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali,
rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec
większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o
tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to
stanie". (J 14,23-29)
Miłość, która jest motywem przewodnim pism św. Jana, ma
wiele twarzy. Dzisiaj Chrystus przedstawia nam kilka z nich.
Posłuszeństwo. Jest ono bardzo ważnym dowodem miłości. To
ono otwiera drogę do poznania Ojca, do zaproszenia Go do
swojego serca. Człowiek posłuszny Bożej nauce otwiera dla
Niego swoje drzwi, chce, aby był obecny w jego życiu.
Pamięć. Jeżeli kochamy, to pamiętamy i chcemy tę pamięć
pielęgnować. Miłość Jezusa to przechowywanie Jego nauki, Jego
działalności. Nie chodzi jednak o samo pamiętanie, ale także o
próbę ciągłego zrozumienia tego, co przechowujemy.
Pomocnikiem
w
tym
jest
Duch
Święty.
Pokój. Serce wypełnione miłością jest sercem pełnym pokoju.
Sam pokój to nie tyle nieobecność problemów i strapień, co
raczej ciągłe dążenie do dobra. To pokój inny niż ten, którego
szukamy na świecie. On także jest owocem miłości.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Sobota, 21/05/2022r.
18.00 w int. Grzegorza (50 r.ur.)
6 Niedziela Wielkanocy
22.05.2022r.
09.45 w int. Małgorzaty Sawickiej
(kolejna rocznica urodzin)
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 w int. Aleksa
Czwartek, 26/05/2022r.
19.00 w int. Jerzego Kmiecika (40
r.ur.)- o Dary Ducha Świętego
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
Wniebowstąpienie Pańskie
29.05.2022r.
09.45 + Dagmara Nowak
13.00 + Katarzyna, Ignacy Sieczka
15.00 w int. Daniela i Doroty
(37r.ur.) -o Boże błog.
Wtorek, 31/05/2022
19.00 w int. Michała i Katarzyny (z
okazji urodzin)
Środa, 01/06/2022
19.00 + Teodora Rączka (1 greg.)

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. Serdecznie dziękuję rodzicom dzieci komunijnych za
ufundowanie dla naszej parafii kustodii, w której
przechowuje się Najświętszy Sakrament. Bóg zapłać.
3. We czwartek 26 maja – Dzień Matki. To dzięki
matkom żyjemy, to one troszczyły się, i stale troszczą
się o nas. Na Mszy Świętej o godz. 19.00 w sposób
szczególny będziemy otaczać modlitwą wszystkie
matki naszej parafii i prosić, by w zdrowiu, radości i
pokoju serc wypełniały niezwykłą misję miłości.

4. 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.
5. Ofiary złożone na tacę z ostatniej Niedzieli: Gift aid213F, Redditch-187 F, Evesham-90F, Stratford- 55 F.
Bardzo dziękuję za Waszą hojność.
6.
Kancelaria, w tym tygodniu będzie czynna w
piątek od godz.20.00 do 20.30.

Czwartek, 02/06/2022r.
19.00 + Teodora Rączka (2 greg.)
Piątek, 03/06/2022r.
19.00 + Teodora Rączka (3 greg.)
Sobota, 04/06/2022r.
18.00 + Teodora Rączka (4 greg.)
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