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U

czniowie
pragnęli
zbudować
trzy namioty
na Górze
Przemienienia,
a przecież
Bóg kazał Abramowi wyj ć z namiotu.
Abram wychodzi z namiotu, by się
modlić i poznaje tajemnice, jakie
Bóg złożył w jego wnętrzu. Modlitwa
wyprowadza nas z ograniczenia
namiotów, by my poznali niebo bez
granic, Pana i siebie samych. Czyni
nas bardziej domownikami nieba
niż tylko koczownikami ziemi. Choć
na ziemi wędrujemy, docieramy
do tego, co pozaziemskie. Jezus
zbywa milczeniem propozycję
zbudowania namiotów. Do wiadczenia
przemienienia nie da się zamknąć w
ciasnej przestrzeni jakiegokolwiek
ziemskiego namiotu.
Do wiadczenie przemienienia jest
ciągle możliwe dla każdego z nas.
Chodzi o to, by Jezus nie był tylko
przedmiotem dewocji, ale by był
znany jako żywy Bóg, wybrany Syn,
który ciągle wprowadza nowych
uczniów na Tabor, aby odkryli swoje
wybranie i swoje synostwo.
Pomy lmy jeszcze o słowach apostołaŚ
„Dobrze, że tu jeste my!”. Tak, chodzi
o odkrycie w modlitwie przyjemno ci.
Przyjemno ć modlitwy i doznawanie
dobroci Boga są dostępne, gdy
modlitwa nie wynika tylko z moralnego
obowiązku, lecz z tęsknoty za samym
Bogiem, gdy jest pragnieniem wyj cia
z własnego namiotu egocentrycznych
wyobrażeń i potrzeb.

..............................................................................................................................................................................

LITURGIA SŁOWA

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH

roda Dunstable
Czwartek
Piątek

Dunstable
Milton Keynes

Dunstable

18.00
9.00, 11.00, 17.30
13.30
19.00
10.00
10.00

14.02
I Czytanie

Psalm

10.00, 19.00
10.00
19.30
10.00, 19.00

II Czytanie
piew przed
Ewangelią
Ewangelia

21.02

Rdz 15, 5-12.
17-18
Ps 91 (90)
Ps 27 (26)
RefrenŚ Bądź ze
RefrenŚ Pan
mną, Panie, moim wiatłem
w moim
i zbawieniem
utrapieniu
moim.
Rz 10, 8-13
Flp 3, 17 – 4, 1
PWt 26, 4-10

Mt 4, 4b

por. Mt 17, 7

Łk 4, 1-13

Łk 9, 28b-36
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Adresy ko ciołów, w których odprawiana jest Msza w. w jęz. polskimŚ
•
•
•
•
•

Milton Keynes (w każdą niedzielę o godz. 13Ś30) - Longcliffe Drive, MK13 7PL
Luton (w każdą niedzielę o godz. 19Ś00) - 33 Westbourne Road, LU4 8JD
St. Albans - 14-16 Beaconsield Road, AL1 3RB
Hatield - 26 Salisbury Square, AL9 5JD
Hemel Hempstead - Our Lady of All Creation, St Albans Rd, HP3 8PG
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Wprowadzenie do Liturgii
ozpoczęli my Wielki Post. Kolejny raz w minioną rodę przyjęli my
na nasze głowy odrobinę popiołu. Można powiedziećŚ symbol,
któremu towarzyszy ten sam refren - Pamiętaj, człowieku, kim jeste !

R

Ciekawe, że słowa te nie każą się nam zastanowić nad tym,
co posiadamy, ale mówią nam o tym, kim jeste my. Jeżeli przypomnimy
sobie podstawową prawdę naszej wiary, że chrze cijanin to człowiek
powołany do życia, i to życia wiecznego, wtedy odpowiedź odnajdziemy
w dalszym wersecie tego wezwaniaŚ Prochem jeste i w proch się
obrócisz. To, co posiadasz, przestanie się liczyć.
Pragnienie posiadania ma tę zgubną wła ciwo ć, że nigdy nie jest nasycone. Im więcej posiadamy, tym bardziej
stajemy się zachłanniś rodzi się w nas duch rywalizacji, chcemy zajmować pierwsze miejsce, grać pierwsze
skrzypce, aż w końcu, gdy mimo wysiłków stale nam czego brak, ogarnia nas smutek oraz zgorzknienie.
Wpadamy w błędne kołoŚ więcej i więcej mieć, a zadowolenia jak nie ma, tak nie ma. Na dodatek jeszcze
stajemy się niewolnikami tego, co posiadamy. Bardzo łatwo jest wpa ć w sidła posiadania, bardzo łatwo jest
poddać się tendencji, by za wszelką cenę dążyć do sukcesu, do kariery, do sławy i bogactwa. Padamy oiarami
własnych namiętno ci, co w konsekwencji prowadzi do utraty naszej prawdziwej tożsamo ci.
Jezus pokazuje nam dzisiaj, jak można się temu wszystkiemu opierać. Nigdy nie jest za późno, by zawrócić
z błędnie obranej drogi. Wielki Post jest to szczególna okazja, by przyjrzeć się własnemu życiu. Na ile istnieję
dlatego, że co posiadam lub nie posiadam? Czy nie mam przypadkiem jakiego bóstwa, któremu oddaję
pokłon?
Czas Wielkiego Postu to czas przemiany. Słowo Jezusa wzywa mnie do podjęcia decyzjiŚ – Bądź i kochaj,
jak Bóg! Stawaj się kim przez to, że jeste ! Odrzuć pokusę posiadania – za wszelką cenę! Wielki Post to czas,
by dać odpowiedź na Boże wezwanie.

..............................................................................................................................................................................

Potężna Niebios Królowo
i Pani Aniołów,
Ty, która otrzymała od Boga
posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana,
prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom
Anielskim,
aby cigały szatanów, stłumiły ich
zuchwało ć,
a zwalczając ich wszędzie,
strąciły do piekła.
więci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

..........................................................................

Sobota Dunstable
Niedziela Dunstable
Milton Keynes
Luton
Poniedziałek Dunstable
Wtorek Dunstable

BIULETYN

więty Michale Archaniele,
Broń nas w walce, a przeciw niegodziwo ci i zasadzkom złego ducha
bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromnić raczył, pokornie o to
prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym wiecie krążą, Mocą Bożą strąć
do piekła. Amen.
W imię Boga w Trójcy więtej Jedynego, Ojca, Syna i Ducha więtego,
uchodźcie duchy złe z tego miejsca, aby cie nie widziały, nie słyszały,
nie niszczyły, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów.
Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie
tu więcej. Amen.
Mocą Bożą, mocą Twoją, Najwyższy Panie, uczyń nas niewidzialnymi
dla naszych wrogów. Amen.
więty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłe szatana
w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
Luty 2Ńń6

INTENCJE MSZALNE
ń3.Ń2.2Ńń6
SOBOTA

Dunstable

ń4.Ń2.2Ńń6
NIEDZIELA
I NIEDZIELA
WIELKIEżO POSTU

Dunstable

ńŃ.4Ń
11.00

żorzkie ale
O Bo e błog. dla Dawida (4 rocz. urodzin)

Milton Keynes

13.15
13.30

żorzkie ale
Dzi kczynna za otrzymane łaski i dalsz opiek oraz zgod w Rodzinie

Dunstable

17.30

Luton

18.45
ń9.ŃŃ

18.00
9.ŃŃ

ń5.Ń2.2Ńń6
Poniedziałek

+ Ks. Czeslaw Osika SCHR

DO ń9.Ń2.2Ńń6 PI TKU POŁUDNIA

ń7.Ń2.2Ńń6
roda

NIE MA MSZY WI TEJ I NABO E STW.

ń8.Ń2.2Ńń6
Czwartek
Dunstable

20.Ń2.2Ńń6
SOBOTA

Dunstable

18.30

Droga Krzy owa

ń9.ŃŃ

O błogosławieństwo i opiek Opatrzno ci Bo ej dla chrzesniaków –
Wiktorii, Maciusia i Mikolaja

18.00

+ Anna Muntkowska (1 rocz m)

9.ŃŃ
Dunstable

wszystkich
paraia

Izabela Wojniak, o Bo e błogosławieństwo, z podzi kowaniem
za wszelkie łaski

oiar używając
kopert Git Aid.
Należy wcześ iej
jed orazowo
podpisać
deklarację

10.40
11.00

żorzkie ale
Za zmarłych z rodzinŚ Morgownik, Kozłowscy, Wi niewscy, żalomko

Milton Keynes

13.15
13.30

żorzkie ale
INTENCJA wolna

Dunstable

17.30

+ Żeliks żrychowski (5 rocz m)

Luton

18.45
ń9.ŃŃ

żorzkie ale
Paweł, o Bo e błogosławieństwo, potrzebne łaski od MB
Cz stochowskiej z okazji 18 urodzin

Git Aid, państwo

+ El bieta Palej

przekazuje paraii

22.Ń2.2Ńń6
Poniedziałek
wi to Katedry
w. Piotra Apostoła

Dunstable

23.Ń2.2Ńń6
Wtorek

Dunstable

25.Ń2.2Ńń6
Czwartek

Zachęca y

do składa ia

ń9.Ń2.2Ńń6
Pi tek

24.Ń2.2Ńń6
roda

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

+ Wiesław żórski, Katarzyna Brańska

OD - ń5.Ń2.2Ńń6 – PONIEDZIAŁKU RANA

10.00

Git Aid.
Dzięki składa iu
oiar poprzez

A gielskie

25%

Dunstable

Dunstable
Milton Keynes

26.Ń2.2Ńń6
Pi tek

Dunstable

27.Ń2.2Ńń6
SOBOTA

Dunstable

28.Ń2.2Ńń6
NIEDZIELA
III NIEDZIELA
WIELKIEżO POSTU

Dunstable

10.00

Intencja wolna

9.3Ń
10.00

Droga Krzy owa
O Bo e błogosławieństwo dla córki Lilian

18.30
ń9.ŃŃ

Droga Krzy owa – DLA DZIECI
INTENCJA wolna

10.00

INTENCJA wolna

ń9.ŃŃ
ń9.3Ń

Droga Krzy owa
Intencja wolna

Serdecz ie

10.00

+ Aleksander Burski (z okazji imienin)

dziękuje y

18.30
ń9.ŃŃ

Droga Krzy owa
+ Joanna Jurguć

18.00

Za członków Ró y Ró ańcowej Rodziców naszej paraii

9.ŃŃ

+ Sabina i Jan Cyganek

10.40
11.00

żorzkie ale
O potrzebne łaski dla brata

Milton Keynes

13.15
13.30

żorzkie ale
INTENCJA wolna

Dunstable

17.30

INTENCJA wolna

Luton

18.45
ń9.ŃŃ

żorzkie ale
+ Anita Kubicka (w dniu urodzin)

Intencja ogólnaŚ Aby my opiekowali si wiatem stworzonym, który otrzymali my jako bezinteresowny dar,
eby go piel gnować i chronić dla przyszłych pokoleń.

• Intencja misyjnaŚ Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrze cijańskiej i ludów Azji.
..............................................................................................................................................................................

żorzkie ale
+ Jerzy Kowalski (29 rocz. mierci)

ń6.Ń2.2Ńń6
Wtorek

21.Ń2.2Ńń6
NIEDZIELA
II NIEDZIELA
WIELKIEżO POSTU

•

+ Zoia, Polikarp Kartanowicz

od każdej złożo ej
oiary. Koperty
i deklaracje Git
Aid z ajdują się
z tyłu kościoła.

1. OD - ń5.Ń2.2Ńń6 – PONIEDZIAŁKU RANA - DO ń9.Ń2.2Ńń6 PI TKU POŁUDNIA NIE MA MSZY
WI TEJ I NABO E STW.
2. Zapraszamy na nabo e stwa WielkopostneŚ Droga Krzy owa, żorzkie ale. INŻORMACJE PRZY
INTENCJACH MSZY WI TEJ.
3. PRZYżOTOWANIE DO PRZYJECIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W MILTON KEYNES W TYM
TYżODNIU ODWOŁANE.
W DUNSTABLE KATECHEZA ROZPOCZNIE SI DROż KRZY OW O żODZ. 18 30.
4. DZIECI DO I KOMUNII WI TEJ - KATECHEZA ODWOŁANA DO 26 LUTEżO. OBOWI ZUJE DZIECI
OBECNO Ć NA DRODZE KRZY OWEJ
W ROD 17/II/2016 O żODZ. 18 30 W DUNSTABLEś W CZWARTEK 18/II/2016 - O żODZ. 19 00 W MILTON KEYNES
5. NAUKI PRZEDMAŁ E SKIE - 27 LUTEżO – OD żODZINY 9Ś00 DO 16Ś30.
Zgłoszenia na adres maila paraialnego - paraiadunstable@gmail.com (Imi i Nazwisko, adres, numer
telefonu).
6. KURS WIEDZY RELIżIJNEJ – „Nowe ycie – w Chrystusie” – ks. Prof. Dariusz Kowalczyk SJś Manchester –
pi tek 26 lutego 2016 od godz. 10 15 do 18 00 oraz Coventry 27 lutego 2016 od godz. 10 15 do 18 00. Zgłoszenia u
ksi dza Proboszcza.
7. PARAŻIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE – b dzie prowadził Ks. Prof. Stanisław Ormanty TCHR w dniach
17 marca do 20 marca. „BIBLIA SŁOWO BOżA DO PRZYJACIELA – CZŁOWIEKA”.
8. ZAPIS DO PARAŻII - Wszystkie Polskie Paraie w Anglii i Walii funkcjonuj jako paraie personalne.
Oznacza to, e członkiem wspólnoty jest osoba lub rodzina, która dobrowolnie zgłosi si do
duszpasterza i wypełni kart przynale no ci do danej wspólnoty i uczestniczy w yciu wspólnoty
poprzez udział we Mszy w. Takie formularze s dostepne przy wyj ciu z Ko cioła. Ka dy członek
wspólnoty paraialnej mo e wtedy otrzymać rózne za wiadczenia wynikaj ce z przynale no ci do danej
wspólnoty oraz załatwić wszelkie formalno ci zwi zane z sakramentami, jak np.Ś chrzest czy sakrament
mał e stwa. Poniewa jest wielu paraian, którzy zmienili adres a tak e numer telefonu, bardzo
prosimy o uzupełnianie danych na karcie przynale no ci.
9. Zach camy do czytania prasy katolickiejŚ żo cia Niedzielnego, Małego żo cia Niedzielnego, Anioła Stró a,
Ró ańca.
10. Zach camy do składania oiar na tac przez koperty żift Aid. Ka dy, kto płaci podatki w tym kraju mo e to
uczynić. Wcze niej nale y podpisać deklaracj żift Aid, która jest dost pna w zakrystii. Od ka dej oiary państwo
zwraca paraii 25% sumy przekazanej na tac w kopertach żift Aid. Mamy wydrukowane nowe koperty żift Aid, s
one dost pne z tyłu ko cioła oraz w zakrystii. Dzi kujemy tym, którzy ju składaj oiary poprzez żift Aid.
11. Prosimy o zaanga owanie si w ycie paraii poprzez wiele dzieł, które wspólnie podejmujemy. Zapraszamy do
funkcji ministrantów i lektorów, scholistów oraz pomocy przy układaniu kwiatów.
12. WARTO - POLECANE ŻILMY – „Najwi kszy z Cudów – Cud Eucharystii”, Tajemnica Eucharystii Catalina Rivas, Bóg nie umarł.
13. Biuro paraialneĄ W czasie kol dy biuro paraialne nieczynne. Zgłoszenia formalno ci przyjmujemy
indywidualnie, telefonicznie lub mailowo oraz osobi cie po porannej Mszy Swi tej. W niedziel po Mszy
wi tej przyjmujemy tylko intencje mszalne. Prosimy o uszanowanie wi tecznego charakteru niedzieli.
14. Dzi kujemy za ZżŁOSZENIA NA KOL D –o ka dej wizycie uprzedzamy telefonicznie lub sms-owo potwierdzaj c
przybycie, zgodnie z sugesti zawart w zaproszeniu.Brak odpowiedzi oznacza gotowo ć przyj cia kapłana. W gablocie
w kruchcie ko cioła i na stronie internetowej znajduje si ogólny przebieg kol dy. Warto zapoznać si z nim, by
owocnie i pobo nie prze yć obecno ć kapłana w domu.
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Dy ury lektorów
w ko ciele w LutonŚ
ń4.Ń2.ń6
Claudia
Adrian

Dy ury sprz tania ko ciołaŚ
8-ń3.Ń2
N. Majkowska
ń5-2Ń.Ń2
D. Kuryło

