Easter Sunday 2020

May the peace and joy of Easter be with you all as we
celebrate the presence of
the Risen Christ.

St Andrew pray for us
St Peter pray for us
St Philip pray for us
St Theresa pray for us

At the present time …

We are all adapting to strange days. We continue to pray
for all the parishioners—those who are anxious, those
whoa re ill and those working in many frontline jobs. In
these days of Easter let us remember that the Lord walks
with us and will always guard over us.
If there are any parishioners in need we have a number of
volunteers who can help with shopping or support.
Contact us on catholic126@gmail.com or tel 01506432141
Stations of the resurrection
For the season of Eastertide Fr Kenneth will offer two
reflections each week to remind us of the postresurrection appearances of Jesus. They will appear on
the parish Facebook page. If you would like a pdf copy
on email please email us on catholic126@gmail.com.
After the present crisis paper copies will be available.

The Vennie Youth Group
We have just received the kind donation from St. Peters Sunday Charity Teas for
£223.12. This is a magnificent gesture, thank you so much.
Please pass on our heartfelt gratitude to the kind people who organised and
participated.
This money is very welcome during these unprecedented and difficult times for
us all. Kindness, our thoughts and actions for others as well as community spirit and cohesion will get us through this exponential Pandemic.

Mass offerings
Thanks to those who emailed or handed in Mass offerings. In these days we
were in need of more. Thanks.

Date

Fr Kenneth

Fr Simon

Sun 12th Apr

People of the parish

People of the parish Owen Mullen

Mon 13th Apr

Fr John

Donor

Tues 14th Apr

Robert & Winnie
Lindsay anniversary

Wed 15th Apr

Anne MacDonald &
family

Thur 16th Apr

Winnie Murphy

Donor

Fri 17th Apr

Donor

Sat 18th Apr

Tom Tobyn

Sun 19th Apr

People of the parish

John Mallon

People of the parish

Drodzy w tych czasach izolacji i lęku – Chrystus
zmartwychwstał prawdziwie, Alleluja!

Triduum Sacrum i Wielkanoc za pośrednictwem
transmisji w TV, Radio, czy w Internecie – módlmy
się za siebie nawzajem. W tym roku jest inaczej, ale
może być nawet bardziej uroczyście! W naszych
rodzinach możemy stworzyć wspólnotę do której
przychodzi
Zmartwychwstały
Pan.
Głównym
miejscem naszych domowych liturgii będzie
świątecznie udekorowany stół. To przy nim razem
zgromadźcie się na transmisje i do udziału we
wspólnych obrzędach. Tam spotkajcie się ze sobą i z
Bogiem, modląc się i medytując liturgie nadawane
przez wszystkie media. Celebrujmy też posiłki,
rozmawiając, spędzając czas i dzwoniąc do siebie
nawzajem
z
optymistycznymi,
wielkanocnymi
życzeniami i rozmowami.
Radujmy się i przekazujmy z głęboką wiarą – Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie
zmartwychwstał, Alleluja. Życząc Wam zdrowia i optymizmu na święta, a także na miesiące przed nami
– cytuję małą dziewczynkę, która w nagranej modlitwie wołała: „Jezu wygoń tego koronowirusa!” , a
wraz ze Świętą Siostrą Faustyną powtarzajmy często – Jezu ufam Tobie!
Z najlepszymi życzeniami wielkanocnymi i antywirusowymi - Ks. Piotr Krakowiak SAC
W sprawie intencji mszy i w każdej innej piszcie do mnie: katolicylivingston@gmail.com

Zapraszam - spotkajmy się codziennie online – kromeczki słowa i nadziei - Ks. Piotr Krakowiak SAC www.youtube.com/channel/
UCctn3wOKaVyAkf8U1pwUnJw
PARISHES LIVINGSTON www.facebook.com/pg/LivingstonCatholicParishes/videos/?ref=page_internal
LIVINGSTON-POLISH: „Polska Wspólnota Katolicka Livingston i okolice” www.facebook.com/Polska-Wsp%C3%B3lnotaKatolicka-Livingston-i-okolice-105731754413105/
ZRODLO – ONLINE CHANNELS - https://www.facebook.com/zrodlo.informator/ - CZYTAJCIE online
MSZE NA ŻYWO Z RÓŻNYCH STRON PL https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/

