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BIULETYN
02 grudzień 2018

Bradford – Halifax – Wakefield
Nr.48
LITURGIA TYGODNIA
I NIEDZIELA ADWENTU
BRADFORD.
+ Gabriela Beczek w 1 roczn. śmierci, Tadeusz
Niedziela
10.00
Beczek
oraz Marianna i Teodozja Beczek.
02.12.2018
W intencji członków Stowarzyszenia Żywego
11.15
Różańca w Bradford.
+ Tadeusz Dudkowski (22 greg.)
Poniedziałek
10.00
03.12.2018
+ Tadeusz Dudkowski (23 greg.)
Wtorek
10.00
04.12.2018
+ Bronisław Majkowski – int. żony z rodziną.
Środa
10.00
05.12.2018
+ Tadeusz Dudkowski (24 greg.)
19.00
+ Tadeusz Dudkowski (25 greg.)
Czwartek
10.00
06.12.2018
POGRZEB: śp. Zofia Cioma.
11.45
19.00
Piątek
10.00
07.12.2018
19.00

+ Jerzy Lewandowski w 14 roczn. śmierci – int.
żony z dziećmi.
+ Tadeusz Dudkowski (26 greg.)
+ Alina Kocięcka.

+ Tadeusz Dudkowski (27 greg.)
Sobota
12.00
08.12.2018
+ Kazimiera Nowicka w 21 roczn. śmierci oraz
18.00
zmarli z rodzin: Nowicki, Józwik i Ścioch.
+ Feliks Kownacki w roczn. śmierci – int. wnuczka
Niedziela
09.12.2018 10.00 Michała z żoną Joanną oraz prawnuczek: Magdy i
Pauliny.
W intencji dzieci naszej parafii – int. KŻR
11.15
Rodziców.

LITURGIA TYGODNIA
I NIEDZIELA ADWENTU
HALIFAX, WAKEFIELD.
Niedziela 13.00 O błog. Boże i potrzebne łaski dla Marii
02.12.2018
H Borowskiej-Beszta – int. dzieci.
15.30 + Tadeusz Dudkowski (21 greg.)
W
Piątek
12.00
07.12.2018
H
Niedziela 13.00 O błog. Boże i potrzebne łaski dla Adama
09.12.2018
H Borowskiego z okazji urodzin – int. mamy.
15.30 + Tadeusz Dudkowski (28 greg.)
W

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE












Rozpoczynamy Adwent – czas radosnego oczekiwania i przygotowania na
Boże Narodzenie. Zapraszamy w tym okresie na Msze św. roratnie. W tym
tygodniu pierwsze Roraty w środę o godz.19.00. W pozostałych tygodniach
Adwentu zapraszamy na Roraty w środy i piątki o godz.19.00. Na Msze św.
roratnie szczególnie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. Podczas Rorat
będziemy losowali dziecko, które zabierze do domu figurkę Matki Bożej, by
modląc się przy niej wraz z całą rodziną zaprosić Maryję w swoje życie.
W poniedziałki w godz.18.00-21.00 zapraszamy wszystkich chętnych do POK
na spotkania grup: muzycznej oraz sportowej.
Ze względu na rekolekcje w tym tygodniu Msza św. w Halifax odprawiona
będzie w piątek o godz.12.00 – nie będzie Mszy św. we wtorek.
We wtorki w godz.19.30-21.00 w Domu Polskim przy Francis Street w Halifax
odbywają się spotkania Grupy Anonimowych Alkoholików. Zainteresowanych
zapraszamy.
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 rozpoczynają się w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe, które
poprowadzą pp. Pulikowscy – specjaliści od poradnictwa rodzinnego. Temat
rekolekcji: „Wraz ze Świętą Rodziną zdobywamy świętość naszych rodzin”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału. Program rekolekcji:
- piątek godz.12.00 Halifax (Francis Street) oraz godz.19.00 kościół w
Bradford: 1 nauka;
- sobota godz.12.00 kościół w Bradford: 2 nauka;
- niedziela podczas wszystkich Mszy św.: 3 nauka.
W sobotę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – zapraszamy
w tym dniu wszystkich do udziału w Mszy św. o godz.12.00. Nie będzie w tym
dniu Mszy św. o godz.08.00.
Ze względu na rekolekcje odwiedziny chorych w tym miesiącu odbędą się
wyjątkowo w tygodniu przed świętami: w dniach 20 i 21 grudnia (czwartek i
piątek).
W sobotę o godz. 20.00 w Sali św. Brata Alberta odbędzie się kolejne
spotkanie Grupy AA – zainteresowanych zapraszamy.

