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Bradford
LITURGIA TYGODNIA
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA.
Niedziela
+ Alfreda, Józef i Tadeusz Głowicki – int. p. E.
21.11.2021 10.00 Szczepura.
+ Stanisław Janór (21 greg.)
11.15

Poniedziałek
+ Stanisław Janór (22 greg.)
10.00
22.11.2021
Wtorek
1. + Stanisław Janór (23 greg.)
23.11.2021 10.00 2. + Mieczysław Majkowski – int. p. Krystyna
Środa
24.11.2021

Trybuła.
+ Maria Magdalena Zagórska, Wacław i Stanisława
10.00
Lisowscy oraz Edmund i Irmgard Hildebrandt.
+ Stanisław Janór (24 greg.)
19.00

Czwartek
25.11.2021
Piątek
26.11.2021

10.00
11.00
19.00

Sobota
27.11.2021

08.00
18.00

Niedziela
28.11.2021

10.00
11.15

+ Stanisław Janór (25 greg.)
POK: Za zmarłych członków Koła Seniorów i Day
Centre.
+ Stanisław Janór (26 greg.)
Za zmarłych wymienionych w „Wypominkach”.
+ Stanisław Janór (27 greg.)
+ Stanisław Janór (28 greg.)
+ Leokadia Eliasz w 5 roczn. śmierci – int. córki:
Agnieszki.

LITURGIA TYGODNIA
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
HALIFAX, WAKEFIELD.
+ rodzice: Piotr i Maria Wańkowicz, brat Jarosław
Niedziela
13.00
oraz zmarli z rodziny Wańkowicz – int. p. Helena
21.11.2021
H
Zakrzewska.
15.30 + Krzysztof Pająk – int. przyjaciół i znajomych.
W
Niedziela 13.00 + Waldemar Bialous – int. przyjaciół.
28.11.2021
H
15.30 Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane łaski
W i z prośbą o dalsze błog. Boże dla Oli, Krzysztofa i
Krystiana – int. rodziców.
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W tym tygodniu w liturgii:
- w poniedziałek wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.,
- we wtorek wspomnienie św. Klemensa I, pap. i męcz.,
- w środę wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow., męcz.,
- w czwartek wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dz. i męcz.
W środę oraz piątek w godz.10.00-14.00 w POK odbywają się spotkania Koła Seniorów „Złota
Jesień”. Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów do uczestnictwa w spotkaniach.
Środowe zebranie Rady Parafialnej zostało odwołane.
W środę o godz.18.30 zapraszamy członków Rycerstwa Niepokalanej do kościoła na kolejne
spotkanie modlitewne.
W piątek przypada ostatni piątek miesiąca – Msza św. przedpołudniowa odprawiona zostanie w tym
dniu o godz.11.00 w POK i połączona będzie z „Wypominkami” za zmarłych członków Koła
Seniorów. Nie będzie w tym dniu Mszy św. w kościele o godz.10.00.
W sobotę podczas Mszy św. o godz.08.00 modlić się będziemy za zmarłych wymienionych w
„Wypominkach”.
W Halifax oraz Wakefield modlitwa za zmarłych wymienionych w „Wypominkach” prowadzona
będzie przez cały listopad 15 minut przed niedzielną Mszą św.
W piątek po Mszy św. o godz.19.00 modlić się będziemy do Miłosierdzia Bożego w intencjach
przedstawionych przez ofiarodawców. Intencje modlitewne składać można do puszki wyłożonej na
stoliku przy Biuletynach.
W sobotę w godz.17.30-18.00 zapraszamy do udziału w cichej adoracji Najświętszego Sakramentu.
W przyszłą niedzielę o godz.16.00 w kościele w Bradford rozpoczną się kolejne nauki przedślubne.
W ramach nauk odbędą się cztery spotkania – zakończenie w sobotę 18 grudnia. Narzeczonych
pragnących wstąpić w sakramentalny związek małżeński w pierwszej połowie przyszłego roku
zapraszamy do udziału i prosimy o wcześniejsze wpisanie się na listę wyłożoną w zakrystii.
W sobotę 4 grudnia w godz.11.00-18.00 w POK odbędzie się Kiermasz Świąteczny, na który
wszystkich zapraszamy. Osoby chętne do wystawienia stolika ze swymi towarami prosimy o
wcześniejszy kontakt w naszej niedzielnej kawiarence.
W niedzielę 5 grudnia podczas Mszy św. o godz.11.15 odwiedzi nas Św. Mikołaj. Zapraszamy
szczególnie na tę Mszę św. rodziców wraz z dziećmi. Po Mszy św. ciąg dalszy spotkania ze Św.
Mikołajem w POK. Informacje na temat tego spotkania można uzyskać podczas niedzielnej
kawiarenki.
W dniach 12-15 grudnia odbędą się w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe, które poprowadzi ks.
Tomasz Maziarz, proboszcz parafii w Wolverhampton. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych
rekolekcjach przygotowujących nas do Świąt Narodzenia Pańskiego.
Nasza parafia organizuje Bal Sylwestrowy – zapisy prowadzone są w niedzielnej kawiarence.
Zapraszamy!

