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ROCHDALE OLDHAM
Kaplica POK (Niedziela : 10.00) Kościół Św. Patryka (Niedziela: 12.30)
365 Manchester Rd.  OL11 4XL 40 Union Str. OL8 1DL
( Kaplica POK: środa - 10.00; piątek - 19.00 ) ( Kaplica POK: czwartek - 18.00 )
Proboszcz: Ks. Wojciech Światkowski SChr:    tel. 01706345950    *    kom.  07531665281  * wojciechs54@gmail.com
Prezes Rochdale: Zbigniew Kaczmerek tel. 07855034612; ziggyk.zk@gmail.com
Prezes Oldham:  Toni Kurkiewicz - tel.07973679753  * Polska Szkoła: Teresa Kurkiewicz - tel. 07890960001

Lipiec-Sierpień 2019: „Idźcie i odpocznijcie nieco” - mówi Jezus do Apostołów zmęczonych
pracą ewangelizacyjną. Przeżywamy czas wakacji, czas zasłużonego odpoczynku po długiej
i mozolnej pracy. Czy jest to jednak czas bez Boga? Jezus wraz z apostołami udaje się na
miejsce osobne, nie zostawia ich samych. A czy z nami na urlopy i wakacje wyjeżdża Pan Bóg?
On bardzo chce, ale to od nas zależy czy Go zabierzemy. Na czas wakacji nie zamyka się
kościołów, nie zawiesza się sprawowania sakramentów. A więc tylko ode mnie zależy czy
wakacje będą czasem z Bogiem. Tak często powtarzamy, że nie mamy czasu na modlitwę, na
lekturę Pisma Świętego, na Eucharystię – czasem nawet niedzielną – bo tyle pracy,
obowiązków, zabiegania. Przed nami wakacje – czas wolniejszy, mniej zabiegany. Czy jednak
będzie to także czas dla Boga i z Nim? Nie zostawiajmy Pana Boga na czas wakacji. Wręcz
przeciwnie, jeszcze bardziej do Niego przylgnijmy. Znajdźmy czas na niedzielną Eucharystię,
na modlitwę i może na osobistą refleksję po lekturze Słowa Bożego.

Modlitwa wakacyjna: Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać wolny czas. Prosimy
Cię, abyśmy umiał dostrzegać piękno przyrody, wspaniałość zwierząt i abyśmy na nowo
nauczyli się zachwycać otaczającym nas światem, tak jak kiedyś, gdy byliśmy małymi dziećmi.
Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje, aby spędzili dobre ten czas.
Dziękujemy ci także, że nie zapominasz o tych wszystkich, którzy nie mogą wyjechać z braku
środków lub z powodu choroby lub ważnych obowiązków. Panie, zmiłuj się nad nami
wszystkimi i spraw, abyśmy zawsze byli dla siebie dobrzy w naszej codzienności. Amen.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
Lipiec: Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na
świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa.
Sierpień: Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi “szkołami
prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”.

Modlitwa przez pośrednictwo Św. Krzysztofa – patrona kierowców, marynarzy, podróżnych i turystów:
O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie był sprawcą czyjegokolwiek
płaczu. Ty jesteś Dawcą Życia, proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną
nieszczęścia lub śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj więc Panie wszystkich
podróżujących na lądzie, na wodzie i w powietrzu od nieszczęść i wypadków. Naucz mnie,
bym kierował swoim pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania
granicy bezpieczeństwa i szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z
radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.
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INTANCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH NA LIPIEC I SERPIEŃ:
3.07: Rochdale 10.00: -- --
5.07: Rochdale: 19.00: W int. Lenki o dary Ducha Św. w rocznicę chrztu św. ( od rodziców i braci )
7.07: Rochdale 10.00:  + Roma Kowalczyk, Irena i Władysław Kowalczyk  ( od rodziny )

Oldham 12.30: 1) W int. Siostry Agnieszki;    2) + Anastazja Marzec (od G. Marzec)
10.07: Rochdale 10.00: -- --
12.07: Rochdale 19.00: O szczęśliwą operację i zdrowie dla Anny ( od rodziny )
14.07: Rochdale 10.00: O Boże bł. i potrzebne  łaski  dla Kamila  ( od rodziny )

Oldham 12.30: + Jan Jankowski  ( od żony )
17.07: Rochdale 10.00: -- --
19.07: Rochdale 19.00: + Stanisława Ligman  ( od mężą )
21.07: Rochdale 10.00: + Marianna, Andrzej, Piotr, Agnieszka z rodziny Pasaman  ( od Anny Świło )

Oldham 12.30: -- --
24.07: Rochdale 10.00: -- --
26.07: Rochdale 19.00: -- --
28.07: Rochdale 10.00: + Ks. Edward Soska (3 r. śm), + Ks. Bolesław Polak

Oldham 12.30: + Adam Podbielski  ( od rodzin Kołakowskich )
31.07: Rochdale 10.00: -- --
* * * * * * * * * * * * * * *
2.08: Rochdale 10.00: + Ks. Edward Soska TChr - 3 rocz. śmierci
4.08: Rochdale 10.00: -- --

Oldham 12.30: + Ks. Edward Soska,  Irena, Marek Soska  ( od Leokadii Platt )
7.08: Rochdale 10.00: Nie ma Mszy Św.
9.08: Rochdale 19.00: Nie ma Mszy Św.
11.08: Rochdale 10.00: + Anna, Józef  Kubiak  ( od córki z rodziną )

Oldham 12.30: O zdrowie i Boże bł. dla Magdaleny na urodziny  oraz w int. Marceliny (od rodziców)
14.08: Rochdale 19.00: Wigilia Wniebowzięcia: 19.00: -- --
15.08: Wniebowzięcie NMP: Oldham 18.00: -- --
16.08: Rochdale 19.00: Za dusze w czyśćcu cierpiące  ( od A. Świło )
18.08: Rochdale: -- --

Oldham 12.30: + Barbara Tomasz Kołakowscy ;  (Święto Żołnierza)
21.08: Rochdale 10.00: -- --
23.08: Rochdale 19.00: + Teresa Magnuszewska ( od siostry z rodziną )
25.08: Rochdale 10.00: ( MB Częstochowskiej)

Oldham 12.30: (MB Częstochowskiej)
28.08; Rochdale 10.00: -- --
30.08: Rochdale 19.00: -- --

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Witamy w naszej parafii Księdza Biskupa  Stefana  Regmunta z Zielonej Góry i dziękujemy za udzielenie
sakramentu bierzmowania. Młodzieży gratulujemy i polecamy ich w naszych modlitwach.
Witamy także Ks. Adama Konobrodzkiego, który będzie sprawował duszpasterstwo w naszej parafii podczas
urlopu ks. Wojciecha  w dniach od 10.07 do 10.08  br. Życzymi miłego pobytu w Anglii.
2. W tym urlopowym czasie nie będzie mszy św. czwartkowych w kaplicy Polskiego Ośrodka Katolickiego w
Oldham oraz w dniach: 7.08 i 9.08 w Rochdale.
3. W niedzielę 7.07 Sr. Agnieszka celebruje 60 rocznicę swoich ślubów zakonnych. Ad multos annos !
4. Tegoroczna pielgrzymka do Holywell i Pantasaph odbędzie się w niedzielę 21 lipca. Program pielgrzymki
znajduje się na wywieszonych plakatach. Nie będzie wyjazdu wspólnego ale zachęcam do indywidualnych.
5. Tegoroczne Uroczystość Odpustowa Matki Bożej Częstochowskiej – Patronki naszej, celebrowana będzie
w niedzielę 25 sierpnia.
6. Polska Szkoła w Oldham zakończyła swój rok szkolny. Nauczycielom i zarządowi szkoły dziękujemy za
pedagogiczny wysiłek a dzieciom życzymy udanych wakacji.
Uwaga: Można już zapisywać dzieci nowy rok szkolny 2019-2020.
7. Obchodzącym imieniny, urodziny oraz rocznice ślubów składam serdeczne życzenia błogosławieństwa
Bożego, wstawiennictwa Maryi i opieki świętych patronów.


