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BIULETYN

13 wrzesień 2020

Bradford – Halifax – Wakefield
Nr. 37
LITURGIA TYGODNIA
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
10.00 + Genowefa i Witold – int. córki
Niedziela
Za dzieci – int. KŻR Rodziców
13.09.2020 11.15
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Poniedziałek 10.00
14.09.2020
Wtorek 10.00 + Jan Hubert Garbacz 10r. – int. żony Bożeny
15.09.2020
Garbacz
10.00 +zm. Z Rodziny – int. Józefa
Środa
Dz-bł w intencji Jana i Lili Zaleśkiewicz w 45 r. ślubu
16.09.2020 19.00
– int syna
Czwartek 10.00
17.09.2020
10.00
Piątek
O potrzebne łaski dla Pawła, łaskę zdrowia i Bożą
18.09.2020 19.00
opiekę
+ Helena Wieczorek – int. koleżanek i kolegów syna
08.00
Łukasz
Sobota
Dz-bł z podziękowaniem za otrzymane łaski
19.09.2020
18.00 i z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Katarzyny
i Jana Piętka w 20 r. ślubu
10.00 Int. dz-bł dla Aleksandry i Pawła w 3 r. ślubu
Niedziela
20.09.2020 11.15 +Krystyna Michalik – int. koleżanek i kolegów
z pracy córki Marii

LITURGIA TYGODNIA
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
13.00 +Adam Ruchlewicz 15 r. – int. żony
H
Niedziela
13.09.2020 15.30 +Wacław i Irena Grądzccy
W
13.00 O Boże Błogosławieństwo dla Reginy Richardson
H z okazji ur. – int. Mamy
Niedziela
20.09.2020 15.30
+Bernadetta Żegleń – int. siostrzeńca z rodziną
W

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

•

W tym tygodniu w liturgii:
- w poniedziałek święto Podwyższenia Krzyża;
- we wtorek wspomnienie N.M.P. Bolesnej;
- w piątek święto św. Stanisława Kostki patrona dzieci
i młodzieży
• W środy 18:30 i soboty o 17: 30 Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Zapraszamy.
• Każdego dnia pół godziny przed mszą św. można skorzystać
z Sakramentu Pokuty i Pojednania.
• Zebranie rodziców dzieci, które będą przygotowywane
w naszej parafii do I Komunii Świętej odbędzie się w najbliższą
sobotę 19 września o godz.19.00 w kościele. Prosimy, aby do
tego spotkania Rodzice zapisali jeszcze swoje dzieci. Można to
uczynić po mszy św. w zakrystii telefonicznie lub telefonicznie
poprzez e-mail parafii w Bradford.
• Otrzymaliśmy informację, z Sanktuarium Matki Bożej
w Walsingham, że do końca roku wszystkie pielgrzymki są
anulowane. Nie możemy więc tam pojechać. Możliwa jest
jedynie pielgrzymka prywatna licząca nie więcej niż 150 osób.

Trzeba oczywiście wcześniej zgłosić udział w takiej
pielgrzymce i otrzymać informację o restrykcjach sanitarnych.
• Przypominamy o obowiązku noszenia masek w kościołach.
Bardzo prosimy o dostosowanie się do tego wymogu,
przynoszenie ze sobą masek i zakładanie ich u wejścia
do świątyni.
• Komunia św. podczas Mszy św. udzielana jest tylko na rękę.
Osoby, które nie mogą zaakceptować tej zasady, a chcą
przystąpić do komunii św., mogą to uczynić po zakończeniu
Mszy św. i opuszczeniu kościoła przez pozostałych wiernych.
• W Mszach św. niedzielnych (wraz z sobotnią Mszą św.
o godz.18.00) mogą uczestniczyć ze względu na wprowadzone
ograniczenia i wymogi tylko osoby, które uprzednio dokonają
rezerwacji na stronie internetowej lub telefonicznie pod
numerem: 07543416015.
• Limit uczestników Mszy św. w Bradford z racji na zmniejszenie
odległości pomiędzy osobami do 1metra został zwiększony i w
naszej świątyni może przebywać to 64 osoby, w Halifax – 50
osób (rejestracja przez stronę: www.stmaryshalifax.com), w
Wakefield – 40 osób (rejestracja przez naszą stronę
internetową: www.parafiabradford.co.uk)
• Osoby, które zarezerwują sobie obecność na Mszach św.
niedzielnych prosimy o przybycie wcześniej, by na czas zająć
swoje miejsca w kościele (procedury bezpieczeństwa przy
wejściu do kościoła). Przy wejściu do kościoła prosimy
skorzystać z przygotowanego żelu antybakteryjnego oraz
dostosować się do wskazań stewardów.
• Prosimy, by zaraz po zakończeniu Mszy św. opuścić kościół,
gdyż będzie on zamykany i przygotowywany na przyjęcie
następnej grupy wiernych.
• W każdą niedziele transmitowana jest z naszego kościoła Msza
św. o godz.10.00. Transmisja prowadzona jest na naszej
stronie internetowej.
• Podczas Mszy św. w tygodniu przy wejściu do kościoła wierni
będą poproszeni o podanie swojego imienia, nazwiska oraz
numeru telefonu, ponieważ musimy prowadzić rejestrację
uczestników zgromadzenia liturgicznego.

•

•

•

Na wiosnę przyszłego roku odbędzie się w naszej parafii
bierzmowanie. Przygotowania do przyjęcia tego sakramentu
rozpoczną się w drugiej połowie października. Osoby, które
chcą przystąpić do bierzmowania (warunek wiekowy to
ukończone min. 14 lat) prosimy o zgłoszenie kandydatury po
Mszach św.
Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe naszej parafii, a też
prosimy o dalszą troskę o naszą świątynię. Ofiary można
wpłacać kartą bezpośrednio poprzez naszą stronę internetową
(„Donate Now”) lub przelewem bądź czekiem na nasze konto
parafialne: PCM Bradford, sort code: 30-94-57, numer konta:
00616288. Ofiary składane przez parafian są jedynym źródłem
utrzymania naszego kościoła. Dziękujemy za zrozumienie –
„Bóg Zapłać!”.
Ofiary na utrzymanie naszej parafii:
- Taca z niedzieli 6 września: Bradford - £306,65;
Wakefield - £114,00;
Halifax - £175,20.
„Bóg Zapłać!”
Duszpasterze: Ks. Proboszcz Mirosław Sławicki
Ks. Wojciech Piotrowski

Adres: 29 Edmund Street, Bradford BD5 0BH
www.parafiabradford.co.uk
tel. 01274-720848, 07716133457

