Lektorzy - Sobota 23.10.2021 g.18.00 – A. Andryszewski
Niedziela 24.10.2021 g.10.00 – K. Kocięcki
g.11.15 – P. Czyszczoń

,

Dyżur przedstawiciela Rady Parafialnej w sali św. Brata Alberta:
sobota i niedziela 23-24.10.2021 – E. i M. Kączkowscy.

•
•

Msza św. żałobna za śp. Krystynę Niczyperowicz sprawowana będzie 25.10.21
o g.12.00 w kościele St. Walburga’s, Shipley, a prochy spoczną na Cmentarzu
North Bierley. R.I.P.
Zmarła śp. Euzebia Listewnik z Halifax. Nabożeństwo w Park Wood
Crematorium 1.11.21 g. 15.00. R.I.P.

•

*****

•

Jeżeli ktoś z Parafian pragnie złożyć ofiarę czekiem na dowolny cel parafialny, prosimy
go wypisać na: „P.C.M. BRADFORD” lub „P.C.M. HALIFAX”.
Ofiary na PCM Bradford można też wpłacać kartą korzystając z naszego urządzenia
do wpłat umieszczonego przy wejściu do kościoła oraz poprzez naszą stronę internetową
(„Donate with Dona”) lub przelewem na nasze konto parafialne: PCM Bradford, sort code:
30-94-57, numer konta: 00616288.

- 31.10. (niedziela) godz.14.00 North Bierley;
- 06.11. (sobota) godz.11.00 Scholemoor;
- 06.11. (sobota) godz.12.00 West Bowling;
- 06.11. (sobota) godz.14.00 Bingley;
- 06.11. (sobota) godz.15.00 Nab Wood;
- 07.11. (niedziela) godz.14.30 Stoney Royd, Halifax.

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie
za złożone ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

•

W niedziele października jest liczenie wiernych uczestniczących we Mszy św.
i przystępujących do Komunii Świętej.

•

W tym tygodniu w liturgii:
- poniedziałek: święto św. Łukasza, Ewangelisty;
- środa: św. Jana Kantego, kapłana;
- piątek: św. Jana Pawła II, papieża.
Przypominamy o potrzebie rejestracji swojej obecności w kościele podczas
zgromadzeń liturgicznych. Przy wejściu do kościoła w Bradford i Wakefield
znajdują się plakaty z kodem QR, który należy zeskanować przy użyciu
aplikacji NHS Test and Trace.
W każdą niedzielę po Mszach św. zapraszamy do POKu, do parafialnej
kawiarenki. Powstała z inicjatywy naszych parafian, a dochód przeznaczony
jest na nowe ogrzewanie naszego kościoła. Zapraszamy także do Polskiego
Klubu „Jagoda” na niedzielny obiad i spotkanie z bliskimi.
W piątki w październiku podczas różańca o 18.30 i we Mszy św. o godz.19.00
modlimy się do Miłosierdzia Bożego w intencjach przedstawionych przez

•

•

•

ofiarodawców. Intencje modlitewne i swoją ofiarę składać można do „Puszki
Miłosierdzia” każdego dnia, a kartki wyłożone są w koszyku przy Biuletynach.
23 października (sobota) o godzinie 19.00 w kościele w Bradford spotkanie
z Rodzicami dzieci, które w tym roku mają przygotowanie do I Komunii
św. w naszej parafii.
Mamy ciepło w kościele. Koszt inwestycji wyniósł naszą parafię £17450.
Świetnie, gdyby każdy chociaż trochę chciał wesprzeć to nasze wspólne dzieło
na lata. Mamy dwa sposoby: Gotówką wpłacając u dyżurnych w Sali św. Brata
Alberta. Przelewem na konto parafii z zaznaczeniem: „ogrzewanie k-ła”. Mamy
już £2239,93. „Bóg Zapłać” i dziękujemy za wszystkie wpłaty na ten cel. Proszę
o dalszą pomoc.
Parafia nasza organizuje Charytatywny „Bal Andrzejkowy” – 20.11.21
i Charytatywny „Bal Sylwestrowy” – 31.12.21. Wszystkie informacje odnośnie co
do zapisu u Organizatorów w Kawiarence Parafialnej w POKu po Mszach
niedzielnych.
Kartki na wypominki wyłożone są na stoliku przy wejściu do kościoła. Za
zmarłych wymienionych w wypominkach modlić się będziemy w dniu
Wszystkich Świętych, w Dzień Zaduszny oraz przez cały listopad.
Modlitwy za zmarłych na okolicznych cmentarzach odbędą się
w następujących terminach:

•

•

Są też znicze parafialne - £2.
W październiku każdego dnia w kościele modlimy się na Różańcu w intencjach
Polonii, naszej parafii i w intencjach osobistych. Jeśli ktoś nie może uczestniczyć
w nabożeństwie, to proszę, aby w domu modlił się z rodziną. Prośmy Boga przez
Maryję.
Zapraszamy do SŻR w Bradford – info. u Pani Bożeny Garbacz oraz do KŻR
Rodziców – info. u Pani Krystyna Davidson.

POLSKA PARAFIA
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

PAŹDZIERNIK 2021
Porządek Nabożeństwa Różańcowego
• 24 października o 9:30,
poprowadzi „Rycerstwo Niepokalanej”.
• 31 października po Mszy św. o godz. 11:15,
poprowadzi „Rada Parafialna”.
po Mszy św. o godz. 10.00;
po Mszy św. o godz. 10.00;
o godz. 18.30 (prowadzi Rycerstwo Niepokalanej);
po Mszy św. o godz. 10.00;
o godz. 18.30 (prowadzą Mężczyźni);
o godzinie 17.30 (prowadzą Kobiety).

„Zawsze odkładacie modlitwę różańcową na potem, w końcu nie odmawiacie jej,
ponieważ chce się wam spać. Co jeśli nie będzie innego razu? Módl się wszędzie, nawet
na ulicy, to pomoże ci czuć stałą obecność Bożą”.
- święty Josemaria Escriva

LITURGIA TYGODNIA
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA: HALIFAX, WAKEFIELD.
Niedziela
17.10.2021

Niedziela
24.10.2021

13.00
+ Ryszard Kizyk – int. żony, syna i córki
H
15.30
W
13.00
H
15.30
W

Do M.B. Różańcowej w intencji żony Anny o łaskę
potomstwa – mąż
O łaskę zdrowia dla Antoniego Bielawskiego
Int dz-bł w 22 r. ślubu Krzysztofa i Moniki

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

(Na prawach rękopisu – for private circulation only. Charity No 1119423)

BIULETYN

17 październik 2021

Niedziela
17.10.2021

Bradford
LITURGIA TYGODNIA
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
10.00 + Wacławę Karolak 3r

Nr 42

11.15 + Maria Krzywonos – Greg 17

1.Int dz-bł w 13 r. ślubu Magdaleny i Witolda – int.

Poniedziałek
10.00 małżonków
18.10.2021

2.+ Maria Krzywonos Greg. 18

Wtorek
19.10.2021
Środa
20.10.2021
Czwartek
21.10.2021
Piątek
22.10.2021
Sobota
23.10.2021
Niedziela
24.10.2021

10.00 + Maria Krzywonos Greg. 19
10.00 +Anna Ferencova – int. dzieci
19.00 + Maria Krzywonos Greg. 20
10.00 + Maria Krzywonos Greg. 21
10.00 + Maria Krzywonos Greg. 22
19.00 + Katarzyna Czerniga w dniu ur.
8.00 Mieczysław Bossowski – int. parafii
18.00 + Maria Krzywonos Greg. 23
10.00 + Maria Krzywonos Greg. 24
11.15 + Rodziców: Filomenę i Kazimierza – int. Córki

