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Wstępniak 
Z nowym rokiem coś nowego.  
Oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer naszego parafialnego biuletynu o 
roboczej nazwie „Prosto z Serca”. Biuletyn będzie ukazywał się on-line i będzie 
zawierał najważniejsze informacje naszej parafii, które mogą umknąć w 
internetowym gąszczu wiadomości.  
Ambitne plany zakładają cotygodniowe ukazywanie się naszego biuletynu. 
Będzie go można pobrać ze strony lub dotrze do waszych mailowych skrzynek.  
Już dziś zapraszam do wspólnego tworzenia tego małego przedsięwzięcia. Na 
łamach biuletynu, oprócz parafialnych ogłoszeń, będziemy mieli możliwości 
zapoznania się z grupami, działającymi przy naszej parafii.  
Ksiądz Łukasz będzie publikował intencje Mszy Świętej na nadchodzący tydzień 
oraz informował o finansach parafii. 
Znajdziemy też kącik liturgiczny, wyjaśniający gesty i postawy liturgiczne.  
Serdecznie zapraszamy do wspólnego dzieła.  
 
Niedzielna Ewangelia  
 
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, 
rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za 
Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: 
„Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, 
gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i 
zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 
dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był 
Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do 
niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do 
Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty 
będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr. 

(J 1,35-42)  



Komentarz do niedzielnej Ewangelii  
 
Najpiękniejszym owocem przemiany życia jest przyjęcie Chrystusa, pójście za 
Nim i naśladowanie Go. Świadectwo Jana Chrzciciela wskazuje na 
oczekiwanego Baranka, który prawdziwie wyzwala świat z jego grzechów. 
Nawołuje do zrobienia rachunku sumienia i szczerej skruchy, by przyjąć dar 
Bożego miłosierdzia w Jezusie. Pierwsi Apostołowie, którzy pragną podążać za 
Jezusem, na początku swej drogi słyszą pytanie Jezusa: „Czego szukacie?”. 
Pytanie staje się możliwością konfrontacji z samym sobą, wejrzeniem we 
własne sumienie, by odkryć intencje i zamiary podążania za Jezusem. Pytanie 
postawione Jezusowi: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”, jest gorącym 
pragnieniem spotkania z Jezusem i poznania Jego nauczania. Jezus kieruje do 
nich zaproszenie: „Chodźcie, a zobaczycie”, by weszli w relację z Nim w pełnej 
wolności oraz nieustannie przebywali w Jego bliskości. 

ks. dr Leszek Rasztawicki 
 
 
Po kwarantannie 
 
Bardzo serdecznie dziękuję za wszelką okazaną troskę w czasie ostatnich 
dwóch tygodni mojej Covidowej kwarantanny. Za wszystkie smsy, telefony, 
przynoszone zakupy i różnorodne obiady, a przede wszystkim za dar modlitwy.  
Zgodnie z wytycznymi NHSu moja kwarantanna zakończyła się 16.01.2021. 
Zostałem z niej zwolniony po telefonicznej konsultacji.  
W niedzielę 17.01.2021 Msze Święte w naszej parafii będzie sprawował  
ks. Sebastian Ludwin SChr, ja wracam do obowiązków od środy 20.01. 
 

Wielkie dzięki za wszelkie dobro. 
Ks. Łukasz  

 
Facebookowy profil parafii.  
 
Od ubiegłego tygodnia na Facebooku pojawił się profil naszej parafii. Celem 
tego profilu jest przede wszystkim dostarczenie ważnych informacji i szybkiego 
dotarcia z tą informacją do szerszego grona odbiorców.  
 



Profil znajdziemy pod nazwą	Polska Misja Katolicka w Bournemouth. 
Przekazujmy informacje i posty, które tam się znajdują, dzielmy się ważnymi 
informacjami. Profil też daje nam kolejną możliwość kontaktu z ks. Łukaszem, 
wystarczy kliknąć „wyślij wiadomość”.  
 

Rok Świętego Józefa  
„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec 
twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” – tymi słowami Papież opisuje w 
czuły i poruszający sposób św. Józefa. Czyni to w Liście apostolskim „Patris 
corde – Z ojcowskim sercem”, opublikowanym dzisiaj z okazji 150. rocznicy 
ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. To właśnie 
błogosławiony Pius IX, dekretem Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 
1870 r., obdarzył tym tytułem świętego Józefa. Dla uczczenia tej rocznicy 
Papież ogłosił 8 grudnia 2020 do 8 grudnia 2021 roku specjalny „Rok” 
poświęcony Opiekunowi Jezusa. 
Na naszej stronie pojawiła się już specjalna zakładka dotycząca Roku Świętego 
Józefa, tam też będziemy informować o podejmowanych inicjatywach 
modlitewnych i formacyjnych związanych z tym rokiem. Do pobrania jest już 
list papieża Franciszka „Patris corde – Z ojcowskim sercem”. 
 
Kolęda 2021  
Ze względu na panujące obostrzenia w tym roku nie będzie możliwości 
odwiedzenia Waszych mieszkań i wspólnej modlitwy błogosławieństwa. 
Zapraszam do rodzinnej i wspólnej modlitwy w tym czasie, której może 
przewodniczyć głowa rodziny. Pomocą do takiej wspólnej modlitwy może być 
przygotowany obrzęd, który jest do pobrania na naszej stronie. (kliknij tutaj) 
 
Sacred Heart Church  
Od początku roku 2021, zakończyliśmy nasz wynajem kościoła Sacred Heart w 
centrum Bournemouth na sprawowanie liturgii. Nie mogliśmy wrócić do stałej 
pory, czyli 12.30. Została nam zaproponowana godzina 16.00. Po rozmowach 
na forum Rady Parafialnej zadecydowaliśmy, iż lepiej zostawić wieczorną mszę 
o 19.00.  
Trwają rozmowy z innymi parafiami angielskimi o możliwość wynajęcia 
większego kościoła na sprawowanie Mszy Świętej w języku polskim.  
 



Intencje Mszy Świętej  
 

Niedziela 17.01.2021 
9:00 O Boże Błogosławieństwo i Łaski dla Arka z okazji urodzin. 
12:30 W int. Olgi i Radosława o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku 
19:00 Intencja dziękczynna oraz o potrzebne łaski i Boże Błogosławieństwo 
dla Krzysztofa i Anny 

Środa 20.01.2021 
19:00 śp. + Marian Ruda 

Czwartek 21.02.2021 
19:00 śp. + Jarosław Rybacki  

Piątek 22.01.2021 
19:00  

Sobota 23.01.2021 
19:00 
Niedziela 24.01.2021 
9:00 W int. Zuzi z okazji 3 urodzin oraz o Boże Błogosławieństwo dla 
rodziny.  
12:30 śp. + Krystyna Dąbrówka  
19:00 

 
	 

Finanse parafii  
W tym miejscu na bieżąco będziemy informować o zbieranej 
tygodniowej tacy i większych miesięcznych wydatkach.  
 

Taca 10.01.2021 
Loose Collection £165  
Gift Aid  £75 

Suma  £240 

 
 

PMK Bournemouth 
Ks. Łukasz Przewieślik SChr      

 

 
 


