,

Lektorzy - Sobota 06.08.2022 g.18.00 - A. Andryszewski.
Niedziela 07.08.2022 g.10.00 – K. Musztafa.
g.11.15 - Różaniec.
Dyżur przedstawiciela Rady Parafialnej w Sali św. Brata Alberta:
sobota i niedziela 06-07.08.2022 – K. Głośny, J. Kszczot.

OFIARY
Taca (na potrzeby parafii) – 24.07.2022 -

£330,79 (Bradford),
£153,35 (Wakefield),
£278,57 (Halifax).

Kopertki Gift Aid - £106,
Na kościół (przelew) - £77,43,
Na kwiaty do kościoła - £40 (anonimowo),
Świece - £30,05,
Biuletyn – £3,90.
*****
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.
Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie za złożone
ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
•

•

W tym tygodniu w liturgii:
- w poniedziałek wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i
dK.,
- we wtorek wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli, bpa,
- w czwartek wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezb.,
- w sobotę święto Przemienienia Pańskiego.
W okresie wakacyjnym niedzielna kawiarenka będzie nieczynna.

•
•

•

•
•
•

•

•

•

Przez najbliższe dwa tygodnie Koło Seniorów „Złota Jesień” będzie
nieczynne. Wznowienie spotkań w środę 17 sierpnia.
W środę o godz.18.30 Rycerstwo Niepokalanej serdecznie
zaprasza wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej połączonej z
adoracją Najświętszego Sakramentu.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca.
W piątek o godz.10.00 i 19.00 zapraszamy na Mszę św. wraz
z nabożeństwem do NSPJ, zaś w sobotę o godz.07.30
zapraszamy na nabożeństwo Pierwszej Soboty miesiąca.
W piątek odbędą się comiesięczne odwiedziny chorych –
początek o godz.11.00.
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 Św. oraz Bierzmowania.
Przygotowania do I Komunii Św. rozpoczną się w drugiej
połowie września, bo Bierzmowania – w listopadzie. Rodziców
którzy chcą, aby ich dzieci były przygotowywane do I Komunii
Świętej w naszej parafii oraz kandydatów do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania prosimy o wypełnienie zgłoszeń i
zwrócenie ich duszpasterzowi.
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskich Weteranów w Bradford
zaprasza w niedzielę 14 sierpnia na spotkanie upamiętniające
„Cud nad Wisłą” 1920 r. oraz Święto Żołnierza Polskiego. O
godz.10.00 odbędzie się przemarsz pod War Memorial (BD5
0AA), o godz.11.15 Msza św. w kościele, po Mszy św. dalsze
uroczystości (obiad, część artystyczna) w Klubie „Jagoda”.
Bilety wstępu w cenie £12 do nabycia do 10 sierpnia u p.
Romany Pizoń oraz w Klubie „Jagoda”.
Polska Misja Katolicka poszukuje opiekunki do pracy z
osobami starszymi w Laxton Hall. Osoby zainteresowane
proszone są o kontakt z siostrą Teresą: tel.01780 444292,
07803629862, email: teresa@pcmew.org.
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) powołano
Studium dla Polonii i Polaków za granicą. Wszystkie zajęcia w
ramach studium są bezpłatne, poprowadzą je profesorowie,
wykładowcy i eksperci KUL. Będą trwały 6 miesięcy i odbędą

się w trybie hybrydowym: trzy dwudniowe zjazdy stacjonarne
(w Londynie) i trzy dwudniowe zjazdy online. Absolwenci
otrzymają dyplomy KUL i certyfikaty ukończenia studium w
języku polskim i angielskim. Dla chętnych będzie możliwa
kontynuacja nauki. Zapisy i dodatkowe informacje:
polonia@kul.pl, tel. +48 81 445 42 90. Szczegóły dotyczące
kierunków nauki podano na tablicy ogłoszeń przy wejściu do
kościoła.

KONSEKWENCJE GRZECHU
(Myślisz, że) „możesz sobie spokojnie grzeszyć, byle się regularnie
spowiadać. Niestety to tak nie działa. Jest rzecz, o której długo nie
wiedziałem: konsekwencje grzechu. Jeśli pozwalasz sobie na
grzech, a szczególnie na pychę, to ciągnie cię to tak w dół, że
spadasz w otchłań. Trzeba się szybko zbierać, bo później wygrzebać
się jest niezwykle trudno.”
Lech Dyblik, aktor
LITURGIA TYGODNIA
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
HALIFAX, WAKEFIELD.
Niedziela
O błog. Boże i potrzebne łaski dla Sebastiana
13.00
31.07.2022
Borowskiego-Beszta w 10 rocznicę urodzin – int.
H
babci.
15.30 Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane łaski
W i z prośbą o dalsze błog. Boże dla Radosława i Anny
Witkowskich w roczn. ślubu oraz o błog. Boże dla
wnuków: Tymoteusza i Remigiusza.
Niedziela 13.00 + Adam Ruchlewicz i + Antoni Richardson – int.
07.08.2022
H rodziny.
15.30 O powrót na łono Kościoła i dary Ducha Świętego
W dla pewnych osób.
Duszpasterze: Ks. Proboszcz Mirosław Sławicki
Ks. Wojciech Piotrowski
Adres: 29 Edmund Street , Bradford BD5 OBH
www.parafiabradford.co.uk
tel. 01274-720848, 07716133457
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LITURGIA TYGODNIA
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Niedziela
Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane
31.07.2022
łaski i z prośbą o dalsze błog. Boże, dary Ducha Św.
10.00
i opiekę M.B. Częstochowskiej dla córki: Ewy
Wolińskiej – int. mamy: Haliny Wolińskiej.
Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane
11.15
łaski i z prośbą o dalsze błog. Boże dla Agnieszki i
Lee w 10 rocznicę ślubu – int. jubilatów.
Poniedziałek
10.00 + Mieczysław Partyka – int. parafii.
01.08.2022
Wtorek
02.08.2022
Środa
03.08.2022

Czwartek
04.08.2022
Piątek
05.08.2022
Sobota
06.08.2022

10.00 + Edyta Antczak w 1 roczn. śmierci – int. sąsiadów.

Dziękczynna z podziękowaniem za pomyślną
operację.
O siłę do znoszenia cierpienia i łaskę zdrowia dla
19.00
Barbary Mark – int. p. Krystyny Davidson.
10.00 + mąż Stanisław Rapacz w 23 roczn. śmierci.
10.00

10.00 Dziękczynna z podziękowaniem za opiekę Bożą.
19.00 + Bogusław Bąk – int. rodziny.
08.00 + Weronika i Franciszek Nazarek – int. parafii.

Dziękcz-błag. z podziękowaniem za otrzymane
18.00 łaski i z prośbą o dalsze błog. Boże dla Beaty i

Arkadiusza Roszko w 1 roczn. ślubu.
Niedziela
07.08.2022

10.00 + Genowefa Pawiłowicz – int. córki.
11.15 W intencji członków Stowarzyszenia Żywego

Różańca w Bradford.

