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BIULETYN
18 lipiec 2021

Bradford – Halifax – Wakefield
LITURGIA TYGODNIA
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA.
Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane łaski
10.00 i z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę Matki Bożej
Niedziela
dla Barbary i Sylwestra w 10 rocznicę ślubu
18.07.2021
+ Szymon Ziętara – int. Ewy z rodziną.
11.15
O błog. Boże, łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla
Poniedziałek
10.00
rodziny – int. p. Franciszek Piskor.
19.07.2021
Wtorek
10.00
20.07.2021
Środa
11.30 POGRZEB: śp. Jadwiga Włodarska.
21.07.2021 19.00 + Andre Acosta – int. p. Katarzyny.
Czwartek
10.00
22.07.2021
Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane łaski
Piątek
i z prośbą o dalsze błog. Boże, łaskę zdrowia i
23.07.2021
10.00
opiekę Matki Bożej dla Katarzyny w 30 rocznicę
urodzin.
19.00
Sobota
08.00
24.07.2021
+ Szymon Ziętara – int. pp. Klaudii i Wojciecha
18.00
Ferenc z rodziną.
+ Julia i Stanisław Niemiec – int. córki Anny z
Niedziela
10.00
rodziną.
25.07.2021
Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane łaski
i
11.15 z prośbą o dalsze błog. Boże dla Jolanty
Parzniewskiej z okazji urodzin – int. syna i rodziny.

LITURGIA TYGODNIA
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
HALIFAX, WAKEFIELD.
13.00 + Piotr i zmarli z rodziny Zakrzewski.
H
Niedziela
18.07.2021 15.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
W
Niedziela 13.00 O błog. Boże i dary Ducha Świętego dla Emilii
25.07.2021
H Kowalskiej.
15.30 + Anna w 19 roczn. śmierci, Mieczysław w 5 roczn.
W śmierci, Bożena, Marianna, Władysław i zmarli z
rodziny Iracki – int. córki z rodziną.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W tym tygodniu w liturgii:
- we wtorek wspomnienie bł. Czesława, prezb.,
- w środę wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezb. i dK.,
- w czwartek święto św. Marii Magdaleny,
- w piątek święto św. Brygidy, zak., patronki Europy,
- w sobotę wspomnienie św. Kingi, dz.
W środę ze względu na pogrzeb nie będzie Mszy św. porannej o godz.10.00.
W związku z poluzowaniem restrykcji związanych z pandemią koronawirusa Zarząd Koła
Seniorów „Złota Jesień” pragnie serdecznie zaprosić wszystkich seniorów do uczestnictwa
w spotkaniach Koła, które odbywają się w środy oraz piątki w godz.10.00-14.00 w POK.
Równocześnie zapraszamy osoby dysponujące wolnym czasem do pomocy wolontaryjnej
przy spotkaniach. Informacji na temat spotkań udziela p. Agnieszka Andryszewski.
W środę o godz.18.30 zapraszamy członków Rycerstwa Niepokalanej przy naszej parafii do
wspólnej modlitwy.
W piątek na zakończenie Mszy św. wieczornej wznawiamy odmawianie koronki do
Miłosierdzia Bożego w intencjach przedstawionych przez parafian. Intencje modlitewne
można składać przed Mszą św. do koszyka na stoliku z „Biuletynami”.
W piątek po Mszy św. wieczornej wznawiamy spotkania Grupy Modlitewno-Biblijnej chętnych zapraszamy do Sali św. Brata Alberta na spotkanie organizacyjne.
W sobotę w godz.17.30-18.00 zapraszamy do udziału w cichej adoracji Najświętszego
Sakramentu.
Na stoliku przy Biuletynach wyłożone są karty zgłoszeniowe na przygotowania do I
Komunii. Przygotowania rozpoczną się w drugiej połowie września. Rodziców którzy chcą,
aby ich dzieci były przygotowywane do I Komunii Świętej w naszej parafii prosimy o
wypełnienie zgłoszeń i zwrócenie ich duszpasterzowi.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY


W środę 30 czerwca zmarła śp. Jadwiga Włodarski. Jej pogrzeb odbędzie się w środę 21 lipca o
godz.11.30 w naszym kościele. „Wieczny odpoczynek...”

ZMIANY W ORGANIZACJI SPOTKAŃ LITURGICZNYCH WCHODZĄCE W
ŻYCIE OD PONIEDZIAŁKU 19 LIPCA
- Zniesione zostają ograniczenia liczby uczestników Mszy św., ale nadal trzeba zarejestrować swój
udział przez stronę internetową naszej parafii, gdyż musimy prowadzić ewidencję uczestników
spotkań liturgicznych na wypadek obecności osoby zakażonej wirusem. Osoby zarejestrowane online
nie będą musiały przy wejściu do kościoła potwierdzać obecności, natomiast osoby niezarejestrowane
będą musiały dokonać rejestracji przy wejściu do kościoła wpisując się na listę wyłożoną na stoliku;
- Maski nie są konieczne, ale są zalecane dla bezpieczeństwa uczestników;
- Nie będzie obowiązywał „one way system”;
- Do komunii św. podchodzimy procesyjnie (jak przed pandemią) przyjmując ją na rękę lub na język.
Prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu;
- Znak Pokoju przekazujemy sobie wyłącznie przez skinienie głową;
- Podczas liturgii dopuszczony jest śpiew wspólnoty;
- Odwiedziny chorych w domach tylko na indywidualną prośbę chorego bądź rodziny.

