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Msze Święte 

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  

WIADOMOŚCI PARAFIALNE 

Redditch | Stratford Upon Avon | Evesham 

               Słowa Ewangelii według św. Jana 

 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: 
"Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest 
Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, 
który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale 
przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się 
objawił Izraelowi". Jan dał takie świadectwo: 
"Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica 
i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, 
który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do 
mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i 
spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci 
Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, 
że On jest Synem Bożym".(J 1, 29-34) 

                         Komentarz do Ewangelii 

Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa i dostrzega w Nim 
ofiarnego Baranka, Tego, o którym słyszeliśmy przed 
chwilą w psalmie, że przychodzi, by zastąpić inne ofiary. 
To jest Mesjasz – Jezus – Baranek Boży – to On gładzi 
grzech świata swoją ofiarą – jedyną trwającą przed tronem 
Boga w wieczności – On, Baranek zabity, a jednak żywy – 
On ma Boską godność, przewyższa Jana i jest od zawsze. 
Misją Jana Chrzciciela było przygotowanie Izraela na Jego 
przyjście, dlatego zanurzał ludzi w wodzie, by byli obmyci, 
oczyszczeni i gotowi. Jan przygotowywał Oblubienicę 
Bożego Baranka na ostateczne zaślubiny z Mesjaszem. 
Potężnym świadectwem było widzialne zstąpienie Ducha 
Świętego na Jezusa podczas Jego chrztu, bo Jezus to 
Mesjasz posyłający Ducha swej Oblubienicy – swemu 
Kościołowi, który nabył obmywając go już nie wodą 
Jordanu, ale swoją Przenajświętszą Krwią. 

   

            118 Oakly Road, Redditch B97 4EJ  

          redditch@pcmew.org        mob. 07927435971 

  Account name: THE POLISH CATHOLIC MISSION  
sort code 20-06-10    account number:93117529           

       



parafiaredditch.pl   II Niedziela zwykła Niedziela, 15 stycznia 2023r. 

Registered Charity no. 1119423  2 

 

Intencje Mszalne 

Sobota, 14/01/2023r. 
18.00  + Władysław Michoń (8r.śm.) 
 
2 Niedziela zwykła, 15/01/2023 
09.45 w int. Michasia(5r.ur.)z 
podziękowaniem za łaski i z prośbą 
o dalsze błog. (od rodziców i brata) 
13.00 + Teresa Hominiec(od męża) 
15.00 + Stefan Gackowski (10r.śm.) 
 
Wtorek, 17/01/2023r. 
10.00  w int. parafian 
 
Środa, 18/01/2023r. 
10.00 w int. Piotra i Justyny- o 
światło Ducha Świętego w 
pokierowaniu swoim życiem 
Czwartek, 19/01/2023r. 
19.00  
Piątek, 20/01/2023r. 
19.00  w int. Amelii (5r.ur.) 
Sobota, 21/01/2023r. 
18.00  w int. Agnieszki(43r.ur.)- o 
potrzebne łaski i Boże błog. 
 
3 Niedziela zwykła, 22/01/2023  
09.45 W int. Alicji Szary (5r.ur.) 
13.00  + Jadwiga Michalak 
15.00 w int. Anny i Pawła 
Gackowskich(19r.ślubu) 
 
Wtorek, 24/01/2023r. 
10.00  w int. parafian 
Środa, 25/01/2023r. 
10.00  
Czwartek, 26/01/2023r. 
19.00  
Piątek, 27/01/2023r. 
19.00 
  Sobota, 28/01/2023r. 
18.00  + Marian Kulaszewski(r.śm.) 
 
4 Niedziela zwykła, 29/01/2023 
09.45 + Zofia Majcher (1r.śm.)- od 
syna Przemka, żony Dagmary i 
wnuczki Amelii 
13.00 w int. Franciszka Barysia 
(16r.ur.) 
15.00 + Dariusz Saczewski 
 
Wtorek, 31/01/2023r. 
10.00  w int. parafian 
 
Środa, 01/02/2023r. 
10.00  
 
 

                    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

1. Rozpoczyna  się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. 
Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, 
czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli 
znakiem jedności w dzisiejszym świecie. 
2. Również w tym tygodniu Msze Święte w naszej kaplicy odprawiane 
będą w układzie kolędowym. We wtorki i środy  będą one odprawiane 
o godz.10.00., w pozostałe dni bez zmian. 
 
2.Tuż przed Nowym Rokiem w domu naszych rodaków w Evesham 
wybuchł gaz niszcząc go niemal doszczętnie. W duch chrześcijańskiej 
miłości za tydzień zbierzemy drugą tacę, aby wspomóc tę rodzinę. 
Proszę Was o hojność. 
 
3. Informujemy, że wszystkie polskie parafie w Anglii przechodzą do 
Barclays Bank. W związku z tym osoby, które wspierają naszą parafię 
poprzez przelewy bankowe do czego też serdecznie zapraszam 
wszystkich pozostałych, proszone są o wpisanie nowego numeru 
bankowego, który widnieje już w nagłówku naszego biuletynu, jak 
również na naszej stronie i fb. Z głębi serca dziękuję za troskę o nasze 
wspólne dobro. 
 
4. Polish Community Stratford upon Avon zaprasza na wyjatkowy 
wieczór przy świecach z muzyką musicalową i jazzową przeplataną 
utworami Szekspira. Wydarzenie muzyczne będzie miało miejsce w 
sobotę 21 stycznia 2023 o godz. 19:00 w United Reformed Church 
Stratford upon Avon. Więcej informacji udzieli Renata lub Arek. 
 
4. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania odbędzie się w najbliższy czwartek o 
godz.19.00. 
 
5. W sobotę 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a 
następnego dnia Dzień Dziadka. Chciejmy pamiętać o nich, ale niech 
za tą pamięcią pójdzie też konkretny wyraz miłości. Zachęcam 
również, aby za zmarłych dziadków i babcie zamawiać Msze Święte i 
modlić się o życie wieczne dla nich. 
  
6. Również w sobotę, ze względu na szkolne jasełka nie będzie 
spotkania dla dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii. 
Odbędzie się ono tydzień później 28 stycznia o godz.14.00. W tym 
czasie w sali obok kaplicy odbędzie się obowiązkowe spotkanie dla 
ojców tych dzieci. 
 
7. Ofiary złożone na tacę w ostatnią Niedzielę: Gift aid: 162F, 
Redditch-317 F, Evesham-99F, Stratford-139 F. Bóg zapłać za troskę 
o naszą parafię. 
 
8. .Kancelaria będzie czynna w piątek od godz.19.30 do 20.00.  
 
 
  
 


