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BIULETYN
16 styczeń 2022

Bradford
LITURGIA TYGODNIA
II NIEDZIELA ZWYKŁA
BRADFORD.
Niedziela
16.01.2022

10.00
11.15

Nr.3

+ Kinga Krawczyk – int. koleżanek i kolegów z pracy.
+ Wacław i Apolonia Zapolski – int. córki Danuty
Miller.
+ Piotr Zakrzewski (16 greg.)

Poniedziałek
10.00
17.01.2022
O błog. Boże i łaskę uzdrowienia dla Jana Rapacz.
Wtorek
10.00
18.01.2022
+ Piotr Zakrzewski (18 greg.)
Środa
10.00
19.01.2022
+ Ryszard Wolny – int. parafii.
19.00
Czwartek
20.01.2022
Piątek
21.01.2022

10.00
10.00
19.00

Sobota
22.01.2022

08.00
18.00

Niedziela
23.01.2022

10.00
11.15

+ Piotr Zakrzewski (19 greg.)
+ Piotr Zakrzewski (20 greg.)
+ Stanisława Pieńkowska – int. parafii.
+ Piotr Zakrzewski (21 greg.)
+ Stanisława Harnik – int. koleżanek i kolegów z pracy
syna: Jarosława.
O błog. Boże i potrzebne łaski dla syna – int. mamy.
+ Henryk Majewski – int. rodziny.

LITURGIA TYGODNIA
II NIEDZIELA ZWYKŁA
HALIFAX, WAKEFIELD.
Niedziela 13.00 + Piotr Zakrzewski (15 greg.)
16.01.2022
H
15.30 + Irena Chmiel – int. syna.
W
Wtorek 12.00 + Piotr Zakrzewski (17 greg.)
18.01.2022
H
Niedziela 13.00 + Piotr Zakrzewski (22 greg.)
23.01.2022
H
15.30 Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane łaski
W i z prośbą o dalsze błog. Boże dla Adama z okazji 13
rocznicy urodzin – int. mamy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE













,

W tym tygodniu w liturgii:
- w poniedziałek wspomnienie św. Antoniego, op.,
- w środę wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa,
- w czwartek wspomnienie św. Fabiana, pap. i męcz.,
- w piątek wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.
Bardzo prosimy wszystkich o zakładanie maseczki przy wejściu do kościoła oraz o dezynfekcję rąk
żelem przygotowanym na stoliku.
Dziś po Mszy św. zapraszamy do POK do naszej parafialnej kawiarenki.
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 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.
W środę o godz.18.30 Rycerstwo Niepokalanej serdecznie zaprasza wszystkich do wspólnej
modlitwy różańcowej połączonej z adoracją Najświętszego Sakramentu.
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.

Lektorzy - Sobota 22.01.2022 g.18.00 - J. Bąk.
Niedziela 23.01.2022 g.10.00 – K. Musztafa.
g.11.15 - E. Szczepura.
Dyżur przedstawiciela Rady Parafialnej w Sali św. Brata Alberta:
sobota i niedziela 22-23.01.2022 – E.M. Kączkowski

