
 

             

 
POLSKA  PARAFIA 
P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
W WOLVERHAMPTON 

Charity Registration Number 213673 

 

BIULETYN 
18 listopada 2018  Nr 11 

 

LITURGIA  TYGODNIA          XXXIII Niedziela Zwykła 

Niedziela 
18.11.2018 

9.30 ++z rodziny Szczechowskich i Przepaśniaków 

11.30 ++Justyna i Stanisław Wolczyk, Lucyna Poczesna 

18.00 ++z rodziny Surma, Gawłowski, Cymek, 
Wiesława(k)Porębska 
 Poniedziałek 

19.11.2018 
11.30 Msza św.pogrzebowa: +Teresa Lasak 

Wtorek 
20.11.2018 

10.00 
O Boże Błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla 

Krystyny i Zbigniewa Majewskich  

Środa 
21.11.2018 

19.00 +Eryka(k) Zachariasz (5r.śm.) 

Czwartek 

22.11.2018 

 

 
08.11.2018 

10.00 ++Wiesław, Stefania, Ludwik, zmarli z rodziny 

Piątek 
23.11.2018 

10.00 
Za tych, którzy swoim cierpieniem, modlitwą, ofiarą 

tworzyli parafię. 

19.00 Za zmarłych polecanych w wypominkach 

 Sobota 
24.11.2018 

18.00 +Wacław Lenkiewicz (6 miesiąc od śmierci) 

Niedziela 
25.11.2018 

9.30 
++Adrian Adelski, Czesław i Jadwiga Bojan, Czesław i 
Janina Adelscy 

11.30 
++Mariusz Markiewicz (12r.śm.)- int.mamy,  Andrzej 
Markiewicz (dar duchowy żony na imieniny)- int.żony 

18.00 Nie będzie Mszy św. 

 
Dzisiaj w ramach mojego słowa, chciałbym zaproponować ofertę 
wynajęcia sali w naszym Polskim Ośrodku Katolickim wg. grafiku: 
 

 Duża sala Klubowa sala Młodzieżowa 
sala 

piątek i 
niedziela 

£ 185 £ 90 £ 15/h 

sobota £ 195 £ 90 £ 15/h 

poniedziałek- 
czwartek 

£ 25/h £ 20/h £ 15/h 

rodzaj 
spotkania 

Chrzest, komunia, 
wesele, stypa, 

konferencja, ćwiczenia 
sportowe, urodziny, 
spotkania rodzinne i 

okolicznościowe 

Tak jak w dużej 
sali 

Tak jak w 
dużej sali 

Informacje p.Agnieszka tel.0742315841 telefon tak 
jak obok 

 
Od 1 stycznia 2019 r. planowane jest podniesienie ceny wynajmu. 
Szczegóły zostaną podane wkrótce. 
 
Przy naszym Klubie funkcjonuje też Polska Kuchnia, która zaprasza w 
niedzielę 25 listopada od g.10.30-15.00  na następujące dania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
W tym tygodniu w liturgii : 

 w poniedziałek bł. Salomeli, zakonnicy 

 we wtorek św. Rafała Kalinowskiego, kapłana 

 w środę Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 

 w czwartek św.Cecylii, dziewicy i męczennicy - patronki muzyki 
 

 Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy: 
 

Piątek Sobota Niedziela 

9.30 - 10.00 i 18.30 – 19.00 17.30 9.30 – 10.00 i 17.30 - 18.00 

 

 Okazja do spowiedzi św. lub rozmowy duchowej pół godziny przed Mszą 
św. i po lub po umówieniu się. 
 

 W środę 21.XI spotkanie Seminarium Odnowy Wiary.  
Początek w kościele Mszą św. o g.19.00 i nabożeństwo wyboru Jezusa na 
Pana i Zbawiciela swojego życia. Następne spotkanie 7 grudnia. 
 

 Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przygotowali uroczysty 
program w POK-u z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. 
 

 Na stoliku pod chórem wyłożone są: 

 kalendarze na 2019r. ( małe £ 2 i duże £ 5) 

 ikonki  (z wizerunkiem Jezusa, Maryi i Aniołów £ 4) 

 kartki wypominkowe za zmarłych. Wypełnione dużymi literami 
proszę zostawiać przy obrazie o. Maksymiliana.  
W tym tygodniu będą one odczytane 20.XI(wtorek g.10.00),  
21.XI(środa g.19.00), 23.XI(piątek g.9.45). 

 Msza św. za zmarłych poleconych w modlitwie wypominkowej w tym 
tygodniu w piątek o godz.19.00. Dziękuję za złożone ofiary. 

 

 W Telford powstała grupa AA „Right now”. Spotkania odbywają się  
w każdą sobotę w godz.18.15-20.15. Adres:TF1 1LT, Belmont Hall, 
Wellington. Szczegóły w zakrystii. 

 

 2 grudnia odwiedzi nasz Kościół św.Mikołaj. Po zakończonych Mszach 
św. do południa pozdrowi wszystkich w przedsionku Kościoła. Natomiast 
po Mszy św. o g.11.30 wręczy dzieciom prezenty, których zainteresowani 
rodzice proszeni są o przyniesienie ich do zakrystii.  

 

 2 grudnia w Polskiej Szkole odbędą się Mikołajki w dwóch grupach 
wiekowych: do 6 lat od godz. 13.00, od 7 lat od godz. 16.00. Składki £ 15 
od dziecka będą zbierane 10.11, 17.11 w szkole w godz. 9.20-10.20  
oraz: 4.11, 11.11, 18.11 w niedzielnej kawiarence. Możliwość zakupienia 
zdjęciaw cenie £ 5  (format A5), każde następne £ 3. 

 
Polski Katolicki Klub zaprasza na: 
 

 Andrzejki, 24.11.2018, od godz.20.00,  cena biletu £10 (możliwość 
zamówienia ciepłego posiłku), gra  Zespół Muzyczny Tris oraz DJ Rado.  

 Bal Sylwestrowy 31.12.2018, od godz.20, cena biletu £45 (od osoby, cena 
zawiera obiadokolację na początek i zimne przekąski, o północy lampka 
szampana i potem gorący barszcz), gra Zespół Muzyczny Aventis.  

 

Bilety na w/w zabawy należy  rezerwować u p.Agnieszki w barze lub pod 
nr.telefonu 07423155841.  
 

 4 listopada zmarła Teresa Lasak, przeżywszy 68 lat. Jej pogrzeb jutro 
w naszym kościele o g.11.30. Polećmy jej duszę miłosierdziu Bożemu: 
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie… 

 

OFIARY 
 

Taca (na utrzymanie parafii) –  11.11.2018  - £ 502,63 

Ofiary Gift Aid                          11.11.2018  - będą podane w przyszłym 

tygodniu 
***** 

Wszystkim ofiarodawcom składam wraz z Radą Administracyjną 

serdeczne podziękowanie za złożone ofiary na nasze cele parafialne. 

Bóg zapłać. 
 


