W NASZEJ WSPÓLNOCIE
BIULETYN „AVE MARIA”
Lokalna Polska Misja Katolicka w Godalming i Horsham
Local Polish Catholic Mission in Godalming and Horsham
Ave Maria, Portsmouth Road, Milford, GU8 5AU, Godalming
Tel: 07936 708233, milford@pcmew.org, www.parafiamilford.org.uk
Nr 18/2021, 2. maj AD 2021
Ewangelia (J 15, 1-8)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec
mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina,
a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście
czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę
trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa
w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem
winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie.
Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek
chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

NABOŻEŃSTWA ORAZ INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
18:00

W intencji Kasi i Norberta o światło i opiekę Bożą

Sobota

2/05

V
NIEDZIELA
WIELKANOCNA

08:30

Śp. Jadwiga i Czesław Filipiak – o dar życia wiecznego (int. syna)

10:45

Śp. Wiesława i Kazimierz Lewicki (int. siostrzenicy)

Fleet

13:30
Horsham

18:00

W intencji Piotra Ratajczyk z okazji 40. urodzin o Boże błogosławieństwo, dary
Ducha Świętego i potrzebne łaski (int. żony)

08:30

W intencji Piotra z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary
Ducha Świętego i potrzebne łaski (int. rodziców i siostry)

10:45

Za dusze śp. Eugeniusza Kiełducki oraz wszystkich zamordowanych w Katyniu

PONIEDZIAŁEK
3/05

Uroczystość
NMP Królowej Polski

Dziękczynna z okazji 40. rocznicy ślubu Stanisława i Elżbiety Sulimierskich
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski

Fleet

13:30

Za parafian

Horsham

4/05

5/05

6/05

WTOREK
Wspomnienie św. Floriana

ŚRODA

19:00

Śp. ks. Jan Góra (proboszcz naszej parafii w latach 1996 - 2004)

19:00

Śp. Felicja Michałowicz (int. Elżbiety Terelak)

Horsham

CZWARTEK

19:00

Święto św. Filipa i Jakuba

Fleet

PIĄTEK

Horsham

13:30
7/05

8/05

9/05

SOBOTA
Uroczystość św. Stanisława

VI
NIEDZIELA
WIELKANOCNA

Za kapłanów oraz o nowe powołania do służby w Kościele
Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca w Horsham i okolicy

20:00

Śp. Piotr Tomaszewski – o dar życia wiecznego

18:00

W intencji Piotra o dary Ducha Świętego na czas przygotowania i egzaminów

08:30

Za dusze osób które zmarły tragicznie lub nagle i oczekują na przebaczenie

10:45

Śp. Wanda Lewicka (int. wnuczki)

Fleet

13:30

Śp. Jan Siwicki w 24. rocznicę śmierci (int. córki z rodziną)

Horsham

18:00

[wolna intencja]

OFIARY: 25/04/2021
Taca: Milford - £245,05; Horsham - £109; Fleet - £108; Gift Aid - £57; Ofiary na konto parafii - £210
Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie za złożone ofiary na nasze cele parafialne.
Jeżeli ktoś z Parafian chce złożyć ofiarę przelewem podajemy numer konta:
Account name: PCM Godalming, Sort Code: 30-94-57, Account number: 00618841

SPRAWY AKTUALNE
➢ PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

➢ PIERWSZY CZWARTEK I PIĄTEK MIESIĄCA

Od tego tygodnia Msza św. we wtorki o godz. 19:00
będzie odprawiana w kościele w Milford, natomiast
w czwartki o godz. 19:00 będzie w kościele we Fleet.
Ze względu na sugestie wiernych, że potrzebna jest
w jeden dzień Msza o późniejszej porze – Eucharystia
piątkowa będzie, tak jak w zeszłym roku, odprawiana
o godz. 20:00 – to szansa dla osób, które pracują do
późnych godzin.

W czwartek zapraszam do modlitwy za powołanych
do służby w Kościele oraz o nowe powołania.
W piątek Eucharystia z nabożeństwem do Serca Pana
Jezusa będzie w Horsham o godz. 13:30 i w Milford
o godz. 20:00. Okazja do spowiedzi będzie także po
nabożeństwie, jeśli będzie taka potrzeba.

Msze Święte w niedziele:
18.00 (sobota), 8:30, 10.45 (Fleet), 13.30 (Horsham), 18.00

W poniedziałek obchodzimy liturgiczną uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej
patronki naszej Ojczyzny. W 1656 roku w katedrze
lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny
ślubował przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej:
„Ciebie za patronkę moją i za królową państw moich
dzisiaj obieram”. Trzysta lat później Episkopat
dokonał ponownego zawierzenia Polski Matce Bożej.
4 maja Kościół wspomina św. Floriana, męczennika.
Był rzymskim oficerem, który za wiarę w Chrystusa
został uwięziony, poddany torturom, a w końcu
utopiony w rzece Enns. Do Krakowa jego relikwie
sprowadzono w XII w., budując dla nich świątynię.
Podczas pożaru miasta z całej dzielnicy ocalał jedynie
ten kościół – dlatego od tego momentu św. Florian
wzywany jest jako szczególny patron strażaków.
W czwartek obchodzimy święto św. Apostołów Filipa
i Jakuba. Filip pochodził z Betsaidy, podobnie jak
święci Piotr i Andrzej. Na liście Dwunastu jest zawsze
wymieniany na piątym miejscu, pośród pierwszych
Apostołów. Według tradycji ewangelizował w Grecji,
później we Frygii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.
Jakub Młodszy po Wniebowstąpieniu Jezusa pozostał
w Jerozolimie, której był pierwszym biskupem. Zginął
śmiercią męczeńską prawdopodobnie po roku 60.
W sobotę czcimy jednego z głównych patronów
Polski, św. Stanisława, biskupa krakowskiego. Jako
gorliwy pasterz występował w obronie wiernych.
Odważnie upomniał króla Bolesława Śmiałego, za co
został zabity podczas Mszy świętej. Święty Stanisław
jest przykładem obrony wiary – nawet za cenę życia.

Msze Święte w tygodniu:
Poniedziałek: (Ave Maria)
Wtorek: 19.00 (Milford)
Środa: 19.00 (Horsham)
Czwartek: 19.00 (Fleet)
Piątek: 20.00 (Milford)
➢ ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Bieżący rok liturgiczny przeżywamy pod hasłem
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” – które zaprasza
nas do pięknego i pobożnego przeżywania każdej
Mszy Świętej. Ważnym elementem duchowości
eucharystycznej jest także adoracja Najświętszego
Sakramentu – dlatego zapraszam do zatrzymania się
na modlitwie w ciszy – w miesiącu maju okazja będzie
w piątki w Milford godzinę przed Mszą – od 19:00.
➢ SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
Okazja do spowiedzi będzie pół godziny przed każdą
Mszą świętą, oraz przez godzinę w piątek, w czasie
adoracji w Milford. Jeśli ktoś potrzebuje dłuższej
spowiedzi – można się umówić indywidualnie,
telefonicznie lub mailowo.
➢ NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Rozpoczął się maj, w naszej tradycji miesiąc
szczególnie poświęcony Matce Bożej. Nabożeństwa
majowe, może trochę skromniejsze ze względu na
nadal obowiązujące ograniczenia, będą się odbywać
po wieczornych Eucharystiach, przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem: we wtorek (Milford),
środę (Horsham) i czwartek (Fleet) około godz. 19:30,
a także w Milford – w piątek na zakończenie adoracji,
o godz. 19:45, w sobotę i niedzielę około godz. 18:45.
W poniedziałki nie będzie wspólnego nabożeństwa,
ale zachęcam do odmawiania Litanii Loretańskiej,
różańca, śpiewania pieśni Maryjnych – także w te dni,
kiedy nie możecie być obecni w kościele.

➢ LITURGIA TYGODNIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KOŚCIELE
W CZASIE COVID19
✓ zasłaniamy usta i nos (maseczki) – nie dotyczy dzieci do
11. roku życia i osób, którym stan zdrowia na to nie pozwala

✓ przy wejściu dezynfekujemy ręce
✓ zachowujemy dystans społeczny (min. 1,5 metra)
✓ Komunię świętą przyjmujemy na rękę – to forma
zalecana na czas epidemii

