20 marca 2016
godz. 9.00-13.00
Sala Parafialna
w Dunstable
Stoiska z wypiekami ,
wyrobami świątecznymi
oraz z palmami

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

KIERMASZ WIELKANOCNY

19 marca
więty Józef
Oblubieniec Naj więtszej Maryi Panny
W sprawie szczegółów ycia w. Józefa musimy polegać na tym,
co przekazały o nim źwangelie. Po więcają mu one łącznie 26 wierszy,
a jego imię wymieniają 14 razy. Niewiele mówią one tak e o latach
dzieciństwa i wczesnej młodo ci Józefa.
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Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to w. Mateusz
w genealogii przodków w. Józefa. żenealogię przytacza równie
w. Łukasz.

Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał adnego majątku.
Na ycie zarabiał stolarstwem i pracą jako cie la. Zdaniem w. Justyna (ok. 100 - ok. 166), który ył bardzo blisko
czasów Apostołów, Józef wykonywał sochy drewniane i jarzma na woły. Przygotowywał więc narzędzia gospodarcze
i rolnicze.

Wprowadzenie do Liturgii

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

Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był według
ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa ydowskiego jako prawomocny
mał onek Maryi. Chocia więc Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak wobec
prawa ydowskiego i otoczenia Józef był uwa any za ojca Pana Jezusa. Tak go te nazywają
źwangelie. W takiej sytuacji trzeba było wykazać, e Józef pochodził w prostej linii od króla
Dawida, jak to zapowiadali prorocy.
w. Józef jest patronem Ko cioła powszechnego, licznych zakonów, krajów, m.in. Austrii,
Czech, Żilipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, wielu diecezji i miast oraz patronem
mał onków i rodzin chrze cijańskich, ojców, sierot, a tak e cie li, drwali, rękodzielników,
robotników, rzemie lników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Wzywany jest tak e jako
patron dobrej mierci.

Czwartek
Piątek

Dunstable
Milton Keynes

Dunstable

10.00, 19.00
10.00
19.30
10.00, 19.00

LITURGIA SŁOWA
I Czytanie
Psalm
II Czytanie
piew przed
źwangelią
źwangelia

13.03

20.03

Iz 43, 16-21
Ps 126 (125)
RefrenŚ Pan Bóg
uczynił wielkie
rzeczy dla nas.

Iz 50, 4-7
Ps 22 (21)
RefrenŚ Boże mój,
Boże, czemu
mnie opu cił?

Flp 3, 8-14

Flp 2, 6-11

Jl 2, 13

Por. Flp 2, 8-9

J 8, 1-11

Łk 22, 14 – 23, 56

..............................................................................................................................................................................................
Adresy ko ciołów, w których odprawiana jest Msza w. w jęz. polskimŚ
•
•
•
•
•

Milton Keynes (w ka dą niedzielę o godz. 13Ś30) - Longcliffe Drive, MK13 7PL
Luton (w ka dą 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 8Pż

este my gotowi do zrywów w imię sprawiedliwo ci i wolno ci. Potraimy walczyć
o nasz byt, o rodzinę, region i kraj. Czy potraimy podobnie walczyć o naszą wiarę,
o naszą duchowo ć? Mamy wspaniały przykład Chrystusa, który nie bacząc na krzywdy
i okrucieństwa, jakie Mu zgotowano, walczył o naszą wolno ć, o naszą wiarę. Dzisiaj Pan
oczekuje z naszej strony wła nie takiego zrywu. Zrywu, który nas umocni, poprowadzi
ku zbawieniu. Pozostaje tylko pytanie, czy zdołamy pociągnąć za sobą tych, którzy nie
widzą wspólnoty Ko cioła, nie czują miło ci i wiary? Zbawienie wynika z wielkiej Miło ci
Chrystusa do nas - ludzi, oraz z Jego nadzwyczajnego posłuszeństwa wobec Boga Ojca. To
posłuszeństwo widoczne jest w ka dej chwili, począwszy od sądu, poprzez biczowanie, drogę na żolgotę,
po ostatnie słowaŚ „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.” Przez wieki tych kilka słów spowodowało
niesamowity zwrot w yciu całej rodziny ludzkiej. To one zmieniły cały porządek historii, odmieniły nasz los.
Warto się nad nimi zastanowić w przededniu Wielkiego Tygodnia...

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

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

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

roda Dunstable

18.00
9.00, 11.00, 17.30
13.30
19.00
10.00
10.00

rakuje nam wzajemnego poszanowania. I to nie tylko ludzi starszych, rodziców,
dziadków. Brakuje nam poszanowania nawet samych siebie, co przejawia się brakiem
szacunku do własnego zdrowia, a czasami i ycia. Podobnie wygląda to w odniesieniu
do naszego ycia duchowego. ycie duchowe to nie tylko msza niedzielna, lecz tak e nasze
modlitwy poranne i wieczorne, przed i po posiłkach, oddawanie czci Jezusowi niesionemu
do chorego przez księdza czy szafarza. To tak e poszanowanie, okazywanie czci i miło ci
innym, a przede wszystkim Bogu. Łatwo innych poprawiać i krytykować, łatwo wytykać
innym zło całego wiata. Ale pamiętajmy, e grzeszni jeste my wszyscy. Więc postępujmy tak, by nie znale ć się
w sytuacji tych, którzy usłyszeliŚ «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». A wtedy będzie
nam się yć lepiej.

J

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

Sobota Dunstable
Niedziela Dunstable
Milton Keynes
Luton
Poniedziałek Dunstable
Wtorek Dunstable

B

Niedziela Palmowa - 20/03

W ikonograii w. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią w dłoni. Jego atrybutami są
m. in. narzędzia ciesielskieŚ piła, siekiera, warsztat stolarskiś bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca ró d ka
(Jessego), miska z kaszą, lampa, winoro l.

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH

V Niedziela Wielkiego Postu - 13/03

więty Michale Archaniele,
Broń nas w walce, a przeciw niegodziwo ci i zasadzkom złego ducha
bąd 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 krą ą, Mocą Bo ą strąć do piekła.
Amen.
W imię Boga w Trójcy więtej Jedynego, Ojca, Syna i Ducha więtego,
uchod cie 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, id cie precz i nie wracajcie
tu więcej. Amen.
Mocą Bo ą, mocą Twoją, Najwy szy Panie, uczyń nas niewidzialnymi
dla naszych wrogów. Amen.
więty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwycię yłe szatana
w niebie, dopomó nam zwycię yć go na ziemi. Amen.

INTENCJE MSZALNE
ń2.Ń3.2Ńń6
SOBOTA
13.03.2016
NIEDZIELA
V NIźŹZIźLA
WIźLKIźżO
POSTU

Dunstable
Dunstable

18.00
9.00

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
Marzec 2Ńń6

+ źugeniusz Pazik (3 rocz m)
+ Sabina i Jan Cyganek

•

Intencja ogólnaŚ Aby rodziny prze ywaj ce trudno ci otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym
i pogodnym rodowisku.

•

Intencja misyjnaŚ Aby chrze cijanie dyskryminowani lub prze ladowani z powodu swojej wiary byli wci
źwangelii dzi ki nieustannej modlitwie całego Ko cioła.

11.00

O Bo e błog. i zdrowie dla Babci i ŹziadkaŚ Wiesławy i Zygmunta oraz z okazji 44. rocz. l.

Milton Keynes

13.30

+ źdmund Zawadzki

Dunstable

17.30

O Bo e błog. dla Krystyny w dniu imienin

Luton

19.00

+ Zenon Jankowiak (6 rocz. m.)

14.03.2016
Poniedziałek

Dunstable

10.00

INTźNCJA wolna

ń5.Ń3.2Ńń6
Wtorek

Dunstable

10.00

Za osoby w czy ćcu cierpi ce

16.03.2016
roda

Dunstable

10.00

+ + Katarzyna, Mikołaj Nawrocki, Maria, Michał, Władysław, Bolesław Krówka

19.00

INTźNCJA wolna

Dunstable

10.00

INTźNCJA wolna

Milton Keynes

19.30

INTźNCJA wolna Msza wi ta i Nauka Rekolekcyjna

9.30
10.00

Źroga Krzy owa
+ Juliusz Kurys

18.30
19.00

Źroga Krzy owa
O Bo e błog. dla mał onków Krystyny i Józefa z okazji imienin

6.
7.
8.
9.

10.00
16.30
18.00

INTźNCJA wolna
CHRZźST
+ + Józef Borzeszkowski oraz zmarłych z Rodziny Borzeszkowskich i Pniewskich

ńŃ.

17.03.2016
Czwartek

18.03.2016
Pi tek
ń9.Ń3.2Ńń6
SOBOTA

UROCZYSTO Ć –
W. JÓZźŻA
OBLUBIźNCA NMP

20.03.2016
NIEDZIELA
PALMOWA M KI
PANSKIźJ

21.03.2016
Wielki
Poniedziałek
22.Ń3.2Ńń6
Wielki Wtorek

23.03.2016
Wielka roda
24.03.2016
Wielki Czwartek
TRIŹUUM PASCHALNź

Dunstable

Dunstable

Dunstable

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
ń.
2.

+ + Józefa, Walenty, Ignacy Ogiejko
+ + Cecylia, Andrzej, Marian, Halina i zmarłych z rodziny Sokołowskich

Milton Keynes

13.30

O Bo e błog. dla Jana Szczypior z okazji urodzin. + p. Jan Cudzich

Dunstable

17.30

+ + Marta i Alojzy ołneczko oraz Czesław Hachuła

Luton

19.00

+ + Barbara Jarosz i Wanda Żokt

Dunstable

10.00
19.00

INTźNCJA wolna / OŹ ń7.3Ń SPOWIźŹ
INTźNCJA wolna

Dunstable

9.30
10.00
18.30
19.00

Źroga Krzy owa
INTźNCJA wolna
Źroga Krzy owa
INTźNCJA wolna

9.00
Dunstable
Dunstable

Dunstable

26.Ń3.2Ńń6
Wielka SOBOTA
WIżILIA PASCHALNA

Dunstable

Dunstable

+ Wacław Sierakowski
INTźNCJA wolna

19.00

O jak najrychlejsz beatyikacj Sług Bo ych Kard. Augusta Hlonda i Ojca Ignacego Posadzego
AŹORACJA NAJ WIźTSZźżO SAKRAMźNTU ŹO 22.ŃŃ

9.ŃŃ-23.ŃŃ
AŹORACJA NAJ WIźTSZźżO SAKRAMźNTU
10.00
ń5.ŃŃiń8.ŃŃ KORONKA ŹO BO źżO MIŁOSIźRŹZIA - ŹROżA KRZY OWA
19.00
LITURżIA M KI PA SKIźJ
9.ŃŃ-ń9.ŃŃ Adoracja Naj wi tszego Sakramentu. Błogosławie stwo pokarmów Wielkanocnych.
19.00
LITURżIA PASCHALNA
RźZURźKCJA – ŹUNSTABLź
RźZURźKCJA – LUTON
INTźNCJA wolna

Milton Keynes

13.30

INTźNCJA wolna

Dunstable

17.30

INTźNCJA wolna

Luton

19.00

INTźNCJA wolna

Dunstable

9.00

ńń.

PARAŻIALNA

MSZA WI TA POżRZźBOWA- P. MAżŹALźNA SKORźK/ ńń.ń5 – Committal at Luton Crematorium

11.00

5.

ń2.
ń3.

10.00
19.00

7.00
7.00

3.
4.

O Bo e błog. dla Izabela (ń5 rocz. ur.), Aleksandra (8 rocz. ur.)

11.00

O Bo e błog. dla Źzieci Ania i Jan oraz Rodziców Marek i Magdalena

Milton Keynes

13.30

INTźNCJA wolna

Dunstable

17.30

INTźNCJA wolna

Luton

19.00

INTźNCJA wolna

ń4.
ń5.

ń6.
ń7.
ń8.
ń9.
2Ń.
2ń.
22.

POGRZEB - p. MAżŹALźNY SKORźK – 23 MARZźC - 9.ŃŃ - MSZA WI TA POżRZźBOWAś ńń.ń5 – Luton Crematorium
REKOLEKCJE PARAŻIALNE – KS. PROŻ. STANISŁAW ORMANTY SCHR.
Rozpoczecie w czwartek ń7 marca o godz. ń9 3Ń w Milton Keynes, zako czenie rekolekcji w rod 2ń kwietnia o godz. ń9 ŃŃ
(Wielki Poniedziałek).
SPOWIEDŹ PARAŻIALNA - Milton Keynes ń7/Ń3/2Ńń6 od godziny ń8 ŃŃś Źunstable 2ń/Ń3/2Ńń6 od godziny ń7.3Ń.
BŁOżOSŁAWIENIE POKARMÓW – wiecenie pokarmów co pół godz. Ostatnie wi cenie o pełnej godzinie.
ŹunstableŚ od 8.3Ń – ń3.ŃŃ oraz ń5.3Ń do ń7.ŃŃś Luton od ń4.ŃŃ do ń6.ŃŃś Milton Keynes od ń2.ŃŃ do ń4.ŃŃ.
DUNSTABLE - TRIDUUM PASCHALNEŚ WIźLKI CZWARTźK – MSZA WI TA o godz. ń9.ŃŃś WIźLKI PI TźK - Liturgia M KI
PA SKIźJ o godz. ń9.ŃŃś WIźLKA SOBOTA – o godz. ń9.ŃŃ – LITURżIA PASCHALNA
REZUREKCJA - 7.ŃŃ – RźZURźKCJA – ŹUNSTABLźś 7 ŃŃ – RźZURźKCJA – LUTON
MSZE WI TE W NIEDZIELE WIELKANOCN – Źunstable 7.ŃŃ, ńń.ŃŃ, ń7.3Ń Luton 7.ŃŃ, ń9.ŃŃ, Milton Keynes ń3.3Ń
WIELKI PONIEDZIAŁEK - MSZź W. TAK JAK W KA Ź NIźŹZIźLź.
Zapraszamy na NABO E STWA WIELKOPOSTNEś Źroga Krzy owa w rody o godz. 9.3Ń oraz ń8.3Ń, w pi tki o godz. 9.3Ń oraz
ń8.3Ń, żorzkie ale w niedziel o godz. ńŃ.4Ńś w Milton Kynes - Źroga Krzy owa w czwartki o godz. ń9.ŃŃ.
BIERZMOWANI - obowi zuj Rekolekcje Paraialne. Nast pne spotkanie po wi tach Wielkanocnych -- OBOWI ZKOWź 2 KWIźTNIA O żOŹZINIź ń2.ŃŃ W ŹUNSTABLź W KO CIźLź. PRZYPOMINAMY, ź BIźRZMOWANIź ZAPLANOWANź JźST
NA 22 KWIźTNIA - PI TźK O żOŹZ. ń9 ŃŃ. ŹUNSTABLź. Spowied wi ta dla bierzmowanych i ich rodzin Źunstable 2Ń kwietnia
od godz. ń8.ŃŃś Milton Keynes 2ń kwietnia o godz. ń8.ŃŃ.
I KOMUNIA WI TA - Przygotowanie ń2.Ń3 w Źunstable o ń4.ŃŃ, Msze wi te z po wi ceniem ksi eczek w Źunstable o ń2.3Ń,
w Milton Keynes o ń3.3Ń - ń7.Ń3 czyli w dniu rekolekcji nie ma katechezy, ale jest obowi zkowa obecno ć na Mszy wi tej o godz.
ń9.3Ń, wówczas b dzie osobna nauka rekolekcyjna dla dzieci. 24.Ń3 i 26.Ń3 w Milton i Źunstable nie ma katechezy – bierzemy udział
w wydarzeniach Triduum Paschalnego.
NAUKI PRZEDMAŁ E SKIE - 23, 24, 25 maja 2Ńń6 o godz. ń9 ŃŃ.
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 oraz 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 paraialnej 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.
Zach camy do czytania prasy katolickiejŚ żo cia Niedzielnego, Małego żo cia Niedzielnego, Anioła Stró a, Ró a ca.
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 pa stwo 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. Źzi kujemy
tym, którzy ju składaj oiary poprzez żift Aid.
Prosimy o ZAANżA OWANIE si w ycie paraii poprzez wiele dzieł, które wspólnie podejmujemy. Zapraszamy do funkcji ministrantów
i lektorów, scholistów oraz pomocy przy układaniu kwiatów.
Biuro paraialneĄ Kancelaria czynna po uprzednim kontakcie telefonicznym (Ńń582 6628Ń7) lub e-mailowym (parafiadunstable@gmail.com).
Marsz dla Jezusa. W niedziel 2Ń.Ń3 z własnor cznie zrobionymi palmami i transparentami na cze ć Jezusa przejdziemy z sali
paraialnej do ko cioła na Msz wi t o godz. ńń.ŃŃ. Zach camy dzieci z rodzicami do wykonania palm i transparentów.
Kiermasz. Szczegóły w ogłoszeniach paraialnych.
Nowenna do w. Józefa - nasza wspólnota trwa na modlitwie do w. Józefa.
Nowenna wi to ci ycia.
Roczne - OŻIARY RODZINNE NA KO CIÓŁ
M. A. Prze niak, M.B. Huszcza, K. Pazik, A.P. Radzik, P. Zawadzki, ż.Morgownik, Wilczak, W. B. Żryc, I. Wojniak, Kolo Zywego Ró a ca,
J. Jones, Bezimienne.

.............................................................................................................................................................................................
Zachęca y wszystkich paraia
do składa ia oiar używając kopert Git Aid.
Należy wcześ iej jed orazowo podpisać
deklarację Git Aid.
Dzięki składa iu oiar poprzez Git Aid,
państwo A gielskie przekazuje paraii 25%
od każdej złożo ej oiary. Koperty
i deklaracje Git Aid z ajdują się
z tyłu kościoła.

Serdecz ie dziękuje y

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

28.03.2016
PONIEDZIAŁEK
W OKTAWIź
WIźLKANOCNźJ

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

11.00

25.03.2016
Wielki Pi tek

27.03.2016
NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA
PA SKIźżO

9.00

silni i wierni

Dy ury lektorów
w ko ciele w LutonŚ
ń3.Ń3.ń6 Dorota / Joanna
2Ń.Ń3.ń6 Agnieszka Sz. / żrzegorz Sz.
27.Ń3.ń6

Monika / Krystyna

28.Ń3.ń6

Claudia / Adrian

