POLSKA PARAFIA
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
(Na prawach rękopisu – for private circulation only. Charity No 1119423)

BIULETYN
02 styczeń 2022

Bradford
Nr.1
LITURGIA TYGODNIA
2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM.
Niedziela
02.01.2022

Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane łaski i z
10.00 prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla
Emilii z okazji 5 rocznicy urodzin – int. rodziców.
Za członków Stowarzyszenia Żywego Różańca.
11.15

+ Piotr Zakrzewski (2 greg.)
Poniedziałek
10.00
03.01.2022
Wtorek
10.00
04.01.2022
+ Piotr Zakrzewski (4 greg.)
Środa
10.00
05.01.2022
+ Maria Mędrek – int. parafii.
19.00
Czwartek
06.01.2022

10.00

+ Piotr Zakrzewski (5 greg.)

19.00
Piątek
07.01.2022

10.00
19.00

Sobota
08.01.2022

08.00
18.00

Niedziela
09.01.2022

Niedziela
02.01.2022

Wtorek
04.01.2022
Niedziela
09.01.2022

+ Piotr Zakrzewski (6 greg.)
+ Genowefa Pawiłowicz – int. córki.
+ Piotr Zakrzewski (7 greg.)
+ Ryszard Wolny – int. p. Danuta Wolny.

Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane łaski i z
10.00 prośbą o dalsze błog. Boże dla Teresy Kiewra z okazji
urodzin oraz dla całej rodziny.
Za dzieci z naszej parafii – int. KŻR Rodziców.
11.15
LITURGIA TYGODNIA
2 NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU
HALIFAX, WAKEFIELD.
13.00 + Piotr Zakrzewski (1 greg.)
H
15.30 + Irena – int. córek i męża.
W
12.00 + Piotr Zakrzewski (3 greg.)
H
13.00 + Piotr Zakrzewski (8 greg.)
H
15.30 + Daniela Chmiel w 14 roczn. śmierci – int. wnuczki z
W rodziną.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE












W tym tygodniu w liturgii:
- w poniedziałek wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus,
- w czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego,
- w piątek wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort,
- w przyszłą niedzielę Święto Chrztu Pańskiego.
W związku ze wzrostem zachorowań na covid-19 powrócił w Anglii obowiązek noszenia maseczek
w kościołach. Bardzo prosimy wszystkich o zakładanie maseczki przy wejściu do kościoła oraz o
dezynfekcję rąk żelem przygotowanym na stoliku.
Trwają odwiedziny kolędowe w naszych parafiach. Program odwiedzin na nadchodzące dni:
- poniedziałki, środy, czwartki, piątki i soboty kolęda w Bradford,
- wtorki kolęda w Halifax,
- niedziele kolęda w Wakefield.
Osoby pragnące przyjąć księdza z kolędą w swym domu prosimy o zapisanie się na listę wyłożoną w
zakrystii.
We wtorek o godz.12.00 zapraszamy na Mszę św. do Halifax (24 Francis Street).
W środę o godz.18.30 Rycerstwo Niepokalanej serdecznie zaprasza wszystkich do wspólnej
modlitwy różańcowej połączonej z adoracją Najświętszego Sakramentu.
W czwartek obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego – jest to tzw. „święto nakazane”, tzn.
katolicy mają w tym dniu obowiązek uczestniczenia w Mszy św. Zapraszamy na Eucharystię o
godz.10.00 oraz o godz.19.00.
W tym tygodniu przypadają Pierwszy Piątek oraz Pierwsza Sobota nowego miesiąca. W piątek
zapraszamy na Mszę św. z nabożeństwem do Serca Jezusowego – o godz.10.00 oraz 19.00. W sobotę
zapraszamy na Mszę św. wraz nabożeństwem pierwszej soboty miesiąca – o godz.07.30.
W piątek po Mszy św. wieczornej zapraszamy do udziału w czuwaniu modlitewnym, które potrwa
do godz.23.00.
W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz.11.15 zapraszamy wszystkich parafian do POK na
świąteczne spotkanie opłatkowe.

