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

BIULETYN
Bradford – Halifax – Wakefield
Nr.46
LITURGIA TYGODNIA
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
BRADFORD.
Niedziela 10.00 + Małgorzata Nowicka – int. Jana i Jolanty.
12.11.2017 11.15 Za Ojczyznę.
Za zmarłych wymienionych w wypominkach.
Poniedziałek
10.00
13.11.2017
+ Janina Krzywkowska – int. pp. H.D. Ratcliffe.
Wtorek
10.00
14.11.2017
Środa
10.00 + Bogdan Kszczot – int. rodziny.
15.11.2017
Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane łaski
19.00 i z prośbą o dalsze błog. Boże dla Ewy i Grzegorza
Plewińskich.
++ rodzice: Jan i Maria Jarosławski oraz ++ z
Czwartek
10.00
rodziny – int. córki.
16.11.2017
13.00 POGRZEB: śp. Henryk Żuchelkowski.
Piątek
10.00 O błog. Boże dla dzieci i wnuków – int. mamy.
17.11.2017 19.00 + Jan Bieniek w 4 roczn. śmierci.
+ Władysław Czaban w 1 roczn. śmierci – int. córki
Sobota
08.00
Krystyny z rodziną.
18.11.2017
1. O błog. dla Gabrieli i Łukasza w 1 roczn. ślubu.
18.00 2. Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane
łaski i z prośbą o dalsze błog. Boże dla Karoliny.
Niedziela 10.00 + Michalina Gurbis – int. rodziny.
19.11.2017
1. Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane
łaski i z prośbą o dalsze błog. Boże dla Martyny z
11.15 okazji 25 rocznicy urodzin – int. rodziców.
2. O błog. Boże dla ks. Tomasza Maziarza z okazji
39 rocznicy urodzin.
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LITURGIA TYGODNIA
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
HALIFAX, WAKEFIELD.
Niedziela 13.00 ++ z rodzin: Batorski, Kaczmarski, Kazimierowski i
12.11.2017
H Łątka.

Wtorek
14.11.2017
Niedziela
19.11.2017

15.15
WYPOMINKI
W O błog. Boże dla Bruno Woszczyńskiego i Mikołaja
Cyran w dniu chrztu św., dla ich rodziców i
chrzestnych.
12.00 Za zmarłych wymienionych w wypominkach.
H

13.00 Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane łaski
H i z prośbą o dalsze błog. Boże dla Marii i Waldemara
Markiewicz w 16 roczn. ślubu.
15.15
WYPOMINKI
W O błog. Boże dla Liliany Wójcik w dniu chrztu św.,
dla jej rodziców i chrzestnych.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE












W poniedziałki w godz.18.00-21.00 zapraszamy wszystkich chętnych do POK
na spotkania grup: muzycznej oraz sportowej.
W środę oraz piątek zapraszamy naszych starszych parafian do POK na
spotkania 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 najbliższą sobotę po Mszy św. wieczornej w kościele rozpoczynają się w
naszej parafii nauki przedślubne – przygotowanie bezpośrednie do
sakramentu małżeństwa.
W soboty wieczorem w Sali św. Brata Alberta odbywają się spotkania grupy
AA (Anonimowych Alkoholików). Początek spotkań godz.20.00.
Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii odbędą się w tym roku w dniach 1013 grudnia (niedziela-środa). Już teraz zapraszamy wszystkich do
uczestnictwa w tym szczególnym przygotowaniu do świętowania Narodzenia
Pańskiego.
Polskie Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne w Bradford organizuje w naszej
parafii Jasełka. Zapraszamy do udziału dzieci w wieku 7-13 lat. Próby
odbywać się będą w piątki o godz.18.00 – pierwsza próba w najbliższy piątek
17 listopada.
Kancelaria parafialna czynna jest w środy w godz.10.30-12.00 oraz w piątki w
godz.17.00-18.30.

