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Biuletyn Parafialny 
Lokalna Polska Misja Katolicka w Blackpool 

Local Polish Catholic Mission in Blackpool        

St. Cuthbert Church, 53 Crystal Road, FY1 6BS
Priest in Charge: Ks. Janusz Kopeć
T: 01253 346471; M: 07704 141 192
e-mail: blackpool@pcmew.org; Skype: blackpool@pcmew.org

 19 STYCZNIA, II NIEDZIELA ZWYKŁA
EWANGELIA  NIEDZIELI, J 1,29-34

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».

19 STYCZNIA
II NIEDZIELA ZWYKŁA

12:00 W intencji Panu Bogu wiadomej.

19:00 Intencja wolna

26 STYCZNIA
III NIEDZIELA ZWYKŁA

12:00 MSZA Z UDZIELANIEM SAKRAMENTU CHRZTU

19:00 NIE MA MSZY / NO MASS

2 LUTEGO, NIEDZIELA
ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO

12:00 Intencja wolna

19:00 Intencja wolna

7 LUTEGO
I PIĄTEK MIESIĄCA 18:30 W intencji ojca, Kazimierza Klimowicza z ok. 80 urodzin

9 LUTEGO
IV NIEDZIELA ZWYKŁA

12:00 Intencja wolna

19:00 Intencja wolna

16 LUTEGO
V NIEDZIELA ZWYKŁA

12:00 Intencja wolna

19:00 Intencja wolna

23 LUTEGO
VI NIEDZIELA ZWYKŁA

12:00 Intencja wolna

19:00 Intencja wolna

26 LUTEGO
ŚRODA POPIELCOWA 19:00 Intencja wolna

1 MARCA
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

12:00 Intencja wolna

19:00 Intencja wolna

6 MARCA
I PIĄTEK MIESIĄCA 18:30 Intencja wolna

mailto:blackpool@pcmew.org
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PRZYNALEŻNOŚĆ DO POLSKIEJ PARAFII
Przynależność do parafii katolickiej w Anglii i Walii 
wygląda nieco inaczej niż w Polsce. Przejawia się to 
między innymi tym, że formalnie, czyli pisemnie należy 
określić przynależność do parafii.
Prawo kościoła w Anglii i Walii wymaga, aby każdy z 
nas dobrowolnie zadbał o  formalny wpis do wybranej 
katolickiej wspólnoty personalnej PMK. Bez pisem-
nego zapisania się do parafii, duszpasterze lokalnych 
wspólnot nie mają uprawnień do wystawiania za-
świadczeń, podpisywania form (np. szkolnych czy ref-
erencji), spisywania różnych aktów kancelaryjnych (np. 
protokołów przedślubnych).Polska Wspólnota Parafi-
alna w Blackpool jest parafią personalną. Oznacza to, 
że tylko osoba, która pisemnie wyrazi swą przy-
należność do wspólnoty oficjalnie do niej należy. 
Ma to decydujące znaczenie w momencie przys-
tępowania do sakramentów świętych w danym koś-
ciele.
Aby zapisać się do polskiej parafii należy skontak-
tować się z proboszczem aby otrzymać i wypełnić 
odpowiedni dokument.

SPOSOBY PARTYCYPACJI W UTRZYMANIU 
PARAFII
Różne mogą być formy przekazania daru na pierwszą 
tacę: 
- dar luzem, gotówką
-  czek wypisany na ‘PCM  Blackpool i przekazany 
ks. proboszczowi. 
-  Standing Order - zgłoszenie w Banku, aby z mo-
jego konta była przelewana każdego miesiąca 
określona kwota na konto naszej Parafii, NR KONTA: 
30-94-57  45423760

CHRZEST
Proszę o osobisty kontakt co najmniej półtora miesiąca 
przed planowanym chrztem. Podczas spotkania 
będzie wręczona aplikacja oraz ustalony termin kate-
chezy chrzcielnej i  samego chrztu. Przed chrztem 
rodziców chrzestnych (spoza parafii)  prosi się o za-
świadczenie ze swojej parafii, że mogą być rodzicami 
chrzestnymi. 
W przypadku chrztu dziecka poza parafią (w tym 
wypadku, najczęstsze przypadki, gdy chrzest ma się 
odbyć w Polsce), wymagany jest dokument zwany 
przekazem chrztu, po który należy zwrócić się do pro-
boszcza. Bez tego dokumentu inny proboszcz nie ma 
prawa udzielić tego sakramentu.
Katecheza chrzcielna: 14 lutego, godz. 18:00.
OKAZJA DO SPOWIEDZI
Okazja do spowiedzi 15 minut przed Mszą św. 
Można również skorzystać z tego sakramentu 
przez indywidualne umówienie.
SPRAWY MAŁŻEŃSKIE
Narzeczeni, którzy mieszkają na Wyspach ponad 
6 miesięcy, należą do parafii Polskiej Misji Katolickiej 
i  pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński 
powinni skontaktować się ze swoim duszpasterzem 
ok. 6  miesięcy przed planowaną datą ślubu w celu 
rozpoczęcia procedur. 

PROSZĘ ZAUWAŻYĆ, ŻE W PRZYSZŁĄ 
NIEDZIELĘ, 26 STYCZNIA NIE MA MSZY 
WIECZORNEJ O GODZ. 19:00.

Jan Chrzciciel, który przygotowywał drogi dla Pana, sam też 
musiał długo przygotowywać się na spotkanie z Nim. Pościł, 
umartwiał się, by w końcu umieć rozpoznać w Jezusie Mes-
jasza, Baranka Bożego. Ta chwila stała się ukoronowaniem 
całego jego życia. I my podczas każdej Eucharystii 
słyszymy słowa Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy 
świata. Patrzymy na Hostię, wiedząc, że to Jezus. Obyśmy 
umieli sercem zobaczyć i rozpoznać w Nim naszego je-
dynego Pana i Zbawiciela.

W wtorek przezywamy – Dzień Babci a w środę - Dzień 
Dziadka – pamiętajmy w modlitwie o naszych dziadkach, 
prosząc dla żyjących o zdrowie i potrzebne łaski a dla 
zmarłych o dar życia wiecznego.

SPRZĄTANIE ŚWIĄTECZNYCH DEKORACJI
Bardzo proszę o pomoc w sprzątnięciu świątecznych 
dekoracji. Jak widać został tylko żłóbek, z którego trze-
ba usunąć drzewko i siano. Bardzo proszę, aby 
przynieść piłę do drewna, aby pociąć drzewko. Będę 
bardzo wdzięczny za każda pomoc
I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020
Dzisiaj katecheza w ramach przygotowania do I Komunii 
świętej będzie miała miejsce 26 stycznia na Mszy o godzinie 
12:00.

KURS ALFA
Pragnę zachęcić wszystkich i zaprosić do włączenia się 
w  Kurs Alfa. To spotkania modlitewno-formacyjne, które 
prowadzą do odkrycia na nowo wiary i doświadczenia 
Bożego życia. Spotkania odbywają się w piątki o 
godzinie 19:30. Najbliższe spotkanie w piątek 24 stycznia.

ODWIEDZINY KOLĘDOWE
Wszystkich, którzy życzą sobie tzw. Kolędę proszę o oso-
bisty kontakt. Dziękuję za każde zaproszenie, możliwość 
poznania się nawzajem oraz za świadectwo wiary w moc i 
wartość Bożego Błogosławieństwa domu , mieszkania i 
rodziny. 

GOŚĆ NIEDZIELNY
Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego - który dociera 
do nas w stałej prenumeracie. W nowym numerze między 
innymi; „Nie wszystko jedno” - Dlaczego Kościół katolicki 
angażuje się w działalność ekumeniczną, wyjaśnia ks. dr 
hab. Sławomir Pawłowski. „Brat staje się bratem”- Czy moż-
na potępiać prozelityzm i jednocześnie cieszyć się, gdy ktoś 
z protestantów zostaje katolikiem?. Czy „Przyjdź i bądź” - 
Kto nie za bardzo trwa przy Jezusie, za bardzo trwa przy 
sobie.
Cena egzemplarza: £ 2.00.
KOLEKTA
Niedziela 12 stycznia: £ 115.00.
Bardzo dziękuję za Wasze zrozumienie i każdy dar złożony 
na potrzeby parafii.


