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10.00

Niedziela
10.01.2021

11.15

Niedziela
10.01.2021

Nr. 2

+ Ryszard Wolny w 4 roczn. śmierci – int. żony, dzieci i
wnuków.
W intencji dzieci naszej parafii – int. KŻR Rodziców.

Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane łaski i z
prośbą o dalsze błog. Boże dla Bożeny i Czesława
13.00
Białoszewskich w 30 roczn. ślubu – int. rodziny i
przyjaciół.
Poniedziałek 10.00 + Julianna Leszczyńska (11 greg.)
11.01.2021
+ Julianna Leszczyńska (12 greg.)
Wtorek
10.00
12.01.2021
+ Julianna Leszczyńska (13 greg.)
10.00
Środa
13.01.2021
19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – int. KŻR Rodziców
Czwartek
14.01.2021
Piątek
15.01.2021

Sobota
16.01.2021

10.00
10.00
19.00
08.00
18.00

Niedziela
17.01.2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE




+ Julianna Leszczyńska (14 greg.)

+ Julianna Leszczyńska (15 greg.)
+ z rodzin: Piotrowiak i Basiak.




+ Julianna Leszczyńska (16 greg.)

+ Ryszard Wolny – int. parafii.

13.00 + Julianna Leszczyńska (10 greg.)
H
15.30 O błog. Boże i łaskę zdrowia dla mamy: Marianny i
W teścia: Mieczysława oraz całej rodziny Witkowski.
13.00 O błog. Boże dla Dominika Witkowickiego w 1 roczn.
H urodzin – int. rodziców.
15.30 + Julianna Leszczyńska (17 greg.)
W

Dziś obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego, które kończy w
Kościele Okres Bożego Narodzenia. Od jutra rozpoczyna się w
liturgii Okres Zwykły.
Ze względu na wprowadzony po raz kolejny na terenie Anglii
lockdown wszystkie zapowiedziane wcześniej spotkania (m.in.
przygotowania do pierwszej komunii i bierzmowania, nauki
przedślubne, spotkanie rodziców w sprawie uroczystości pierwszej
komunii) zostają odwołane do czasu zniesienia restrykcji.
Narzeczonych, którzy w ubiegłym tygodniu rozpoczęli nauki
przedślubne proszę o kontakt telefoniczny celem omówienia
terminu kontynuacji przygotowań.
Msze Święte w naszych kościołach odprawiane są bez zmian.
By umożliwić większej liczbie osób uczestnictwo w Mszy św.
niedzielnej wprowadziliśmy czasowo w Bradford dodatkową Mszę
św. o godz.13.00. Zapisy przez stronę internetową parafii.
Przypominamy o obowiązku noszenia masek w kościołach, jak
również o tym, iż razem w ławce mogą siedzieć tylko osoby
mieszkające pod jednym dachem – w innym przypadku należy














zachować dystans, a w systemie rejestracji zarejestrować się
osobno.
Ze względu na pandemię Komunia św. podczas Mszy św.
udzielana jest na rękę. Osoby, które nie mogą zaakceptować tej
zasady, a chcą przystąpić do komunii św., prosimy o przystąpienie
do komunii św. po zakończeniu Mszy św.
W Mszach św. niedzielnych (wraz z sobotnią Mszą św. o
godz.18.00) mogą uczestniczyć tylko osoby, które uprzednio
dokonają rezerwacji na stronie internetowej. Jeżeli udział w
nabożeństwie planowany jest dla rodziny (od 4 osób wzwyż),
prosimy w takim przypadku zarezerwować TYLKO CZTERY
miejsca i po przybyciu do kościoła poinformować o tym stewarda a
on wyznaczy dla rodziny całą ławkę. Limit dla rodziny w jednej
ławce to 6 osób. Rezerwacja na Mszę św. w Bradford i Wakefield
odbywa się na stronie: www.parafiabradford.co.uk, zaś na Mszę św.
w Halifax przez stronę: www.stmaryshalifax.com.
Rezerwacja będzie wyłączona 12 godzin przed rozpoczęciem
nabożeństwa. Prosimy o dokonywanie rezerwacji odpowiednio
wcześniej. Osoby, które nie będą miały rezerwacji, będą
wpuszczane do kościoła dopiero po wejściu osób z rezerwacją tylko
w przypadku, gdy będzie dostępne miejsce w kościele.
Rezerwacja na Msze św. sobotnie tylko do godz.06.00 rano
w sobotę.
Rezerwacja na Msze św. niedzielne tylko do godz.22.00
w sobotę.
Przy wejściu do kościoła prosimy skorzystać z przygotowanego
żelu antybakteryjnego oraz dostosować się do wskazań stewardów.
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.
Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe naszej parafii i 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!”.

Duszpasterze: Ks. Proboszcz Mirosław Sławicki
Ks. Wojciech Piotrowski
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www.parafiabradford.co.uk
tel. 01274-720848, 07716133457

