POLSKA PARAFIA
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
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BIULETYN
Bradford – Halifax – Wakefield
LITURGIA TYGODNIA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA.

22 listopad 2020

Niedziela
22.11.2020

10.00
11.15

Poniedziałek 19.00
23.11.2020
Wtorek
24.11.2020

19.00

Środa
25.11.2020

19.00

Czwartek
26.11.2020

19.00

Piątek
27.11.2020

19.00

Sobota
28.11.2020

17.30

Nr. 47

+ Mariusz Krawczyk w 27 roczn. śmierci oraz + Marian
Krawczyk.
+ Mirosław Kmiecik w roczn. śmierci – int. córki z
mężem.
1. + Jack Reynolds – int. Patrycji Stojanowskiej.
2. O błog. Boże dla Antoniego, Amelii i Mikołaja.
1. + Jack Reynolds – int. Patrycji Stojanowskiej.
2. O błog. Boże i potrzebne łaski dla ks. proboszcza oraz
duszpasterzy parafii pw. Ofiarowania Pańskiego w
Warszawie.
1. + Jack Reynolds – int. Patrycji Stojanowskiej.
2. + Julianna Leszczyńska.
1. + Jack Reynolds – int. Patrycji Stojanowskiej.
2. O błog. Boże i potrzebne łaski dla rodziny Puć.
1. + Stefan Kuśpiel – int. Niny z rodziną.
2. Za zmarłych wymienionych w „Wypominkach”.
O błog. Boże i łaskę zdrowia dla rodziny Jeżewski.













OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W tym tygodniu w liturgii:
- w poniedziałek wspomnienie św. Klemensa I, pap. i męcz.,
- we wtorek wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac i Tow., męcz.,
- w środę wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dz. i męcz.
W przyszłą niedzielę rozpoczyna się w Kościele Adwent – okres
radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie.
Ze względu na epidemię koronawirusa 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.
Transmisje Mszy św. z naszego kościoła:
- od poniedziałku do piątku o godz.19.00,
- w sobotę o godz.17.30 i 18.00 (Msza św. z niedzieli),
- w niedzielę o godz.10.00 i 11.15.
Intencje Mszalne przyjęte w Halifax i Wakefield odprawione będą w
innym terminie – osoby, które zamówiły tam odprawienie Mszy św.
prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia nowego terminu. W
przypadku braku kontaktu odprawiamy Msze św. w pierwszym
wolnym terminie.
Istnieje możliwość nawiedzenia naszego kościoła na prywatną
modlitwę. Kościół w tym tygodniu będzie otwarty w środę w
godz.19.30-21.00 oraz w sobotę w godz.10.00-12.00.
Prosimy o wsparcie finansowe naszej parafii w tym trudnym okresie
kolejnego zamknięcia kościołów. 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!”.

18.00 + Krystyna Goleń i Andrzej Paliński – int. dzieci.
Niedziela
29.11.2020

10.00
11.15

Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane łaski i z
prośbą o dalsze błog. Boże w intencji Andrzeja.
+ Bogdan Kołakowski – int. Heleny Zakrzewskiej.

Duszpasterze: Ks. Proboszcz Mirosław Sławicki
Ks. Wojciech Piotrowski
Adres: 29 Edmund Street, Bradford BD5 0BH
www.parafiabradford.co.uk
tel. 01274-720848, 07716133457

