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Niedziela
02.05.2021

Niedziela
09.05.2021

+ Maria Piotrowska w 1 roczn. śmierci – int. syna: ks.
Wojciecha.
W intencji członków Stowarzyszenia Żywego Różańca w
11.15
Bradford oraz za ofiary masowych wywózek na Sybir.
+ Jan-Stefan Nowoczyn (3 greg.)
10.00

13.00
H
15.30
W
13.00
H
15.30
W

+ Jan-Stefan Nowoczyn (2 greg.)
+ Grażyna Mazgaj – int. córki Katarzyny.
+ Jan-Stefan Nowoczyn (9 greg.)
+ dziadek i ojciec Henryk w 65 roczn. urodzin – int. syna
z rodziną.

10.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane łaski i
10.00 z prośbą o dalsze błog. Boże dla Patrycji Stojanowskiej.

2. + Jan-Stefan Nowoczyn (4 greg.)
+ Stefania Skiba – int. parafii.
10.00
19.00
10.00
10.00
19.00
08.00
18.00



+ Jan-Stefan Nowoczyn (5 greg.)
+ Jan-Stefan Nowoczyn (6 greg.)
Do NSPJ w intencji parafii.
+ Jan-Stefan Nowoczyn (7 greg.)



+ Janina Krzywkowska – int. parafii.



+ Jan-Stefan Nowoczyn (8 greg.)

Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane łaski i z
10.00 prośbą o dalsze błog. Boże dla Karoliny i Jakuba z racji
ślubu – int. rodziny Proszowski.
Za dzieci naszej parafii – int. KŻR Rodziców.
11.15





W tym tygodniu w liturgii:
- w poniedziałek Uroczystość NMP< Królowej Polski,
- we wtorek wspomnienie św. Floriana, męcz.,
- w środę wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, prezb.,
- w czwartek święto św. Apostołów Filipa i Jakuba,
- w sobotę Uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz.,
Głównego Patrona Polski.
W przyszłą niedzielę zostanie zebrana Druga Taca, którą
przeznaczymy na Fundację Jana Pawła II.
W czwartek o godz.18.00 w kościele odbędzie się próba
przed Uroczystością I Komunii św. dla dzieci, które przystąpią
do tego sakramentu w sobotę 22 maja.
W piątek o godz.17.00 (grupa 1) oraz w sobotę o godz.16.00
(grupa 2) odbędzie się w kościele próba przed uroczystością I
Komunii Św. dla dzieci, które przystąpią do tego sakramentu
w sobotę 15 maja.
W sobotę o godz.19.00 w kościele odbędzie się kolejne
spotkanie w ramach przygotowań do bierzmowania.













Uroczystość I Komunii Św. odbędzie się w tym roku w sobotę
15 maja o godz.11.00 i 14.00 – dzieci z grupy ubiegłorocznej
oraz w sobotę 22 maja o godz.11.00 i 14.00 – dzieci z
tegorocznej grupy.
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.
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, prosimy w takim
przypadku zarezerwować 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 Mszy św. na nadchodzącą niedzielę rozpoczyna
się od czwartku poprzedzającego niedzielę, a wyłączona
będzie tak jak dotychczas na 12 godzin przed Mszą św.
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.
Przy wejściu do kościoła prosimy skorzystać z
przygotowanego żelu antybakteryjnego oraz dostosować się
do wskazań stewardów.
Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe naszej parafii i
prosimy o dalszą troskę o naszą świątynię. Ofiary można
wpłacać kartą korzystając z naszego urządzenia do wpłat
umieszczonego przy wejściu do kościoła, poprzez naszą
stronę internetową („Donate with Dona”) 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
Adres: 29 Edmund Street, Bradford BD5 0BH
www.parafiabradford.co.uk
tel. 01274-720848, 07716133457

