POLSKA PARAFIA
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
(Na prawach rękopisu – for private circulation only. Charity No 1119423)

BIULETYN
01 kwiecień 2018

Bradford – Halifax – Wakefield
Nr.13
LITURGIA TYGODNIA
UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
BRADFORD.
W intencji wiernych uczestniczących w Eucharystii,
Niedziela
10.00
aby
odkryli jej wielkość i uwielbiali Boga.
01.04.2018
W intencji członków Stowarzyszenia Żywego
11.15
Różańca w Bradford.
1. + Zbigniew Paczkowski – int. żony i dzieci.
Poniedziałek
02.04.2018 10.30 2. + syn Janusz Fabiański w 5 roczn. śmierci – int.
matki, siostry i siostrzenicy z mężem.
+ Stefania Tereszko – int. parafii.
Wtorek
10.00
03.04.2018
+ Pelagia Galert – int. parafii.
Środa
10.00
04.04.2018
O błog. Boże i dary Ducha Świętego dla Emilii
19.00
Kowalskiej.
+ Jan i Magdalena Piotrowski – int. parafii.
Czwartek
10.00
05.04.2018
+ Anna Padalec – int. pp. A.B. Padalec-Caffrey.
Piątek
10.00
06.04.2018
POGRZEB: + Konstanty Kalinowski.
11.00
19.00

Do NSPJ w intencji parafian.

+ Grażyna Gniedziejko – int. córki z rodziną.
Sobota
08.00
07.04.2018
O błog. Boże i łaskę zdrowia dla Agaty i Roberta –
18.00
int. rodziców i dziadków.
Za pomordowanych w Katyniu oraz innych obozach
Niedziela
10.00
sowieckich.
08.04.2018
W intencji dzieci naszej parafii – int. KŻR
11.15
Rodziców.

LITURGIA TYGODNIA
UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
HALIFAX, WAKEFIELD.
Niedziela 13.00 Za parafian.

01.04.2018

H

15.30 Za parafian.
W
Wtorek
03.04.2018
Niedziela
08.04.2018

12.00
H
13.00 + Józef Głowicki.
H

15.30 O dobrą diagnozę i pomyślne leczenie Lilki.
W

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE














Jutro - w Poniedziałek Wielkanocny - zapraszamy do uczestnictwa w Mszy
św., która odprawiona będzie o godz.10.30.
W środę oraz piątek zapraszamy naszych starszych parafian do POK na
spotkanie w ramach Koła Seniorów „Złota Jesień” (Day Centre) w godz.10.0014.00.
W piątek po Mszy św. wieczornej zapraszamy do Sali św. Brata Alberta na
kolejne spotkanie Grupy Modlitewno-Biblijnej.
W każdą sobotę w godz.17.30-18.00 zapraszamy do udziału w cichej adoracji
Najświętszego Sakramentu.
W sobotę o godz.19.00 w kościele w Bradford rozpoczynają się nauki
przedślubne (przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa.
W soboty wieczorem w Sali św. Brata Alberta odbywają się spotkania grupy
AA. Początek spotkań godz.20.00.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz.10.00 ofiarowana będzie w intencji ofiar
Katynia oraz innych obozów sowieckich. Po Mszy św. złożymy wieńce przy
tablicy upamiętniającej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W poniedziałek 9 kwietnia o godz.12.00 w POK odbędzie się Spotkanie
Weteranów połączone z zebraniem na którym Zarząd Koła przedstawi
sprawozdanie i rozliczenie finansowe za rok 2017/18. Zebranie zakończymy
obiadem. Zapraszamy.
Za dwa tygodnie w sobotę 14 kwietnia po Mszy św. wieczornej w kościele w
Bradford odbędzie się wieczór modlitewny – zapraszamy!
W niedzielę 15 kwietnia o godz.12.30 w POK odbędzie się doroczne zebranie
informacyjno-sprawozdawcze naszej parafii – wszystkich parafian serdecznie
zapraszamy do udziału i zapoznania się z bieżącymi sprawami naszej
wspólnoty.
Zapraszamy dzieci do naszej scholi parafialnej – spotkania odbywają się w
piątki o godz.18.00 w POK.

