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

BIULETYN
Bradford – Halifax – Wakefield
Nr.12
LITURGIA TYGODNIA
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
1. O błog. Boże dla Sebastiana Przekop z okazji 18
Niedziela
rocznicy urodzin oraz z podziękowaniem za dar
22.03.2020
Sakramentu Bierzmowania Sebastiana i Dawida w 1
10.00
rocznicę przyjęcia sakramentu.
2. + Marek Listewnik w 24 roczn. śmierci – int.
brata.
1. + Leszek Pieńkowski (13 greg.)
11.15 2. O błog. Boże i łaskę zdrowia dla Weroniki, Ewy,
dzieci, wnuków i prawnuków.
+ Leszek Pieńkowski (14 greg.)
Poniedziałek
19.00
23.03.2020
1. + Leszek Pieńkowski (15 greg.)
Wtorek
19.00
2. + Stanisław Holewski – int. córki Emilii.
24.03.2020
1. + Stefania Tereszko – int. parafii.
Środa
19.00
2. + Leszek Pieńkowski (16 greg.)
25.03.2020
+ Leszek Pieńkowski (17 greg.)
Czwartek
19.00
26.03.2020
1. + Leszek Pieńkowski (18 greg.)
Piątek
19.00
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
27.03.2020
1. + Beata Adamczyk w 2 roczn. śmierci oraz ++ z
Sobota
rodzin: Tarnowski i Pietruszewski – int. rodziny
28.03.2020
18.00
Pietruszewski.
2. + Leszek Pieńkowski (19 greg.)
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W tym tygodniu w liturgii:
- w środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Ze względu na epidemię koronawirusa decyzją Episkopatu Anglii Msze św. aż
do odwołania odprawiane są bez udziału wiernych. W związku z tym na
stronie internetowej naszej parafii przeprowadzane są transmisje online
odprawianych w naszym kościele Mszy św. Zachęcamy do skorzystania z tej
bądź innych transmisji internetowych lub telewizyjnych i duchowego
włączenia się w Eucharystię w tym trudnym czasie.
Nasz kościół będzie otwarty dla umożliwienia prywatnej modlitwy w
następujących terminach:
- niedziele w godz.13.00-19.00;
- od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.30;
- soboty w godz.10.00-17.30.
Na czas epidemii zmieniamy godz. sprawowania Eucharystii w tygodniu. By
umożliwić jak największej liczbie parafian duchowe włączenie się w liturgię w
dniach od poniedziałku do piątku Msze św. sprawowane będą o godz.19.00
(nie będzie Mszy św. sobotniej o godz.08.00). Intencje Mszalne przyjęte na
dany dzień będą odprawione podczas tych Mszy św. Msze św. zamówione w
Halifax oraz Wakefield odprawiane będą w Bradford: intencje mszalne z
Halifax w niedziele o godz.10.00 i wtorki o godz.19.00, z Wakefield w
niedziele o godz.11.15.
Poza niebezpieczeństwem śmierci w tym czasie nie będą udzielane
sakramenty święte. Umówione wcześniej terminy chrztów i ślubów zostają
zawieszone do odwołania. Komunia św. nie będzie udzielana. Spowiedź
święta odbywać się będzie na indywidualną prośbę penitenta.
Decyzja dotycząca uroczystości I Komunii św. w naszej parafii zostanie
podjęta po Świętach Wielkanocnych.
Zostają zawieszone odwiedziny chorych.
Aż do odwołania zawieszamy wszelkie spotkania grup przy naszej parafii.
Kancelaria parafialna będzie nieczynna – w razie konieczności prosimy o
kontakt telefoniczny.
Rekolekcje Wielkopostne zostają w tym roku odwołane.
W związku z zawieszeniem Mszy św. z udziałem wiernych i związanym z tym
faktem, iż przez czas nieokreślony nie będzie zbierana taca, prosimy o
wsparcie finansowe dla naszej parafii. Ofiary można wpłacać na konto
parafialne: PCM Bradford, sort code: 30-94-57, numer konta:00616288.
Dziękujemy za zrozumienie – „Bóg Zapłać!” za złożone ofiary.

