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

BIULETYN
Bradford – Halifax – Wakefield
Nr.19
LITURGIA TYGODNIA
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
BRADFORD.
+ Krystyna Moczydlak (10 greg.)
Niedziela
10.00
12.05.2019
W intencji dzieci naszej parafii – int. KŻR
11.15
Rodziców.
+ Krystyna Moczydlak (11 greg.)
Poniedziałek
10.00
13.05.2019
POGRZEB: śp. Maria Skowrońska.
11.00

12 maj 2019

+ Krystyna Moczydlak (12 greg.)
Wtorek
10.00
14.05.2019
+ Krystyna Moczydlak (13 greg.)
Środa
10.00
15.05.2019
Dziękcz-błag. w intencji ks. Mirosława Sławickiego
19.00 w 26 roczn. święceń kapłańskich – int. członków
„Margaretki”.
+ Krystyna Moczydlak (14 greg.)
Czwartek
10.00
16.05.2019
O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa z
Piątek
10.00
okazji 25 rocznicy urodzin – int. mamy.
17.05.2019
+ Krystyna Moczydlak (15 greg.)
19.00
+ Krystyna Moczydlak (16 greg.)
Sobota
08.00
18.05.2019
+ Witold Pawiłowicz.
18.00
+ Krystyna Moczydlak (17 greg.)
Niedziela
10.00
19.05.2019
W intencji poległych pod Monte Cassino.
11.15

LITURGIA TYGODNIA
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA.
HALIFAX, WAKEFIELD.
Niedziela 13.00 + Stanisława Stępień – int. syna.
12.05.2019
H
15.30 O błog. Boże dla Wiktora Głąbińskiego w dniu
W chrztu św. , dla jego rodziców i chrzestnych.
Wtorek 12.00 O błog. Boże dla Henryka i Stefanii w 27 roczn.
14.05.2019
H ślubu – int. mamy.
Niedziela 13.00 O błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
19.05.2019
H dla Marcina w dniu urodzin – int. mamy.
15.30 + Irena Grądzka i Zofia Bokuniewicz.
W

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE













W tym tygodniu w liturgii:
- w poniedziałek wspomnienie NMP Fatimskiej,
- we wtorek święto św. Macieja, ap.,
- w czwartek święto św. Andrzeja Boboli, prezb. i męcz.,
- w sobotę wspomnienie św. Jana I, pap. i męcz.
Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które odprawiane są w następujących
godzinach:
- niedziela po Mszy św. o godz.11.15,
- poniedziałek, wtorek i czwartek: po Mszy św. o godz.10.00,
- środa i piątek po Mszy św. o godz.19.00,
- sobota o godz.17.30,
- w Halifax we wtorki po Mszy św. o godz.12.00.
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.
Zapraszamy dzieci do naszej scholi parafialnej – spotkania odbywają się w
piątki o godz.17.00 w POK.
W piątek po Mszy św. wieczornej zapraszamy do Sali św. Brata Alberta na
kolejne spotkanie Grupy Modlitewno-Biblijnej.
W sobotę o godz.12.45 zapraszam wszystkich rodziców wraz z dziećmi
przygotowującymi się do I Komunii na próbę do kościoła. Uroczystość I
Komunii Św. w naszej parafii odbędzie się w tym roku w niedzielę 26 maja o
godz.13.00.
W sobotę o godz.19.00 zapraszamy do Sali św. Brata Alberta na spotkanie
Katechezy Dorosłych. Temat spotkania: „Wady i cnoty – pycha”.

