
 
 

 
  POLSKA  PARAFIA 
P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
W WOLVERHAMPTON 
Charity Registration Number 213673 

BIULETYN       25 listopada 2018  Nr 12 i 13 
LITURGIA  TYGODNIA         XXXIV Niedziela Zwykła i I Niedziela Adwentu 

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 na imieniny int. żony) 

Poniedziałek - Piątek  26 - 30.11.2018 - Nie będzie Mszy Św. 

Sobota 
01.12.2018 

18.00 
+ Zofia, Antonin, Irena, Stefan Wawrzyniak 
+ z rodziny Wawrzyniak i Szcześniak 

Niedziela 
02.12.2018 

9.30 + Józef Dajczak 

11.30 + Irena Hyba (2r.śm.), + Ludwik Bierski, + Bernarda(k) Kurek 

18.00 Dziękczynna w 4r.ur.Szymona z prośbą o Boże 
Błogosławieństwo i  opiekę Matki Bożej 

Poniedziałek 03.12.2018 - Nie będzie Mszy Św. 

Wtorek 
04.12.2018 

10.00 W intencji braci i sióstr z Żywego Różańca 

 Środa 
05.12.2018 

19.00 + Marian Dzimira, + za rodziców Mariana Dzimiry 

Czwartek 
06.12.2018 

10.00 W int. ks. Tomasza prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej 

Piątek 
07.12.2018 

10.00 + Barbara, Tomasz, + z rodziny Hendel, Gawlik, Datów, Odelga 

19.00 W intencji Parafian 

Sobota 
08.12.2018 

18.00 + ks. Ryszard Balik – int. od Jarosława Kozłowskiego z rodziną 

Niedziela 
09.12.2018 

9.30 
O Boże Błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Krystyny Nosek  
w 60 r. urodzin 

11.30 
O Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Kotów i dary 
Ducha św. w nauce dla Dawida i Magdaleny  

18.00 
Dziękczynna w 78 r. urodzin dla Wiesława z prośbą o Boże 
Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

SŁOWO PROBOSZCZA 

 
Przed nami ważne wydarzenia liturgiczne. Dziś Uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata, która kończy rok liturgiczny. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy 
Adwent - czas duchowego przygotowania nie na prezenty świąteczne, ale 
prezenty duchowe. 
 Pierwszym z nich jest prezent, który zrodził się z objawień Matki Bożej w 
Montichiari-Fontanelle w 1946r a związane jest z nim  nabożeństwo zwane 
Godziną Łaski. Przypada ono w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia od godziny 12.00 do 13.00 
 
  Objawień doznała pielęgniarka ze szpitala w Montichiari, Pierina Gilli. 
Widzenie przedstawiało płaczącą kobietę z zanurzonymi w piersi trzema 
mieczami, szatę zdobiły trzy róże: biała, czerwona i złota. Głównym 
przesłaniem objawień była prośba o nawrócenie ludzkości i szerzenie kultu 
Matki Boskiej Róży Duchownej. Pierina Gilli zmarła w opinii świętości 12 
stycznia 1991 r., nie doczekawszy się zatwierdzenia objawień. W 1971 zapadło 
bowiem w tej sprawie rozstrzygnięcie negatywne, lecz 29 lat później biskup 
Brescii uznał kult czczonej tam Matki Bożej. 
 
O tej szczególnej godzinie objawiająca się Matka Boża powiedziała: „Życzę 
sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę 
Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla 
duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur 
poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój 
Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić 
za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. 
Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym 
czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”. 
 
Będąc posłusznym prośbie Matce Bożej zapraszam wszystkich w tym dniu tj. 8 
grudnia w sobotę do naszej świątyni  w godz.12.00 do 13.00, aby przeżyć 
Godzinę Łaski. 
 
  
 



 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

W  liturgii : 

 30.XI(pt) św.Andrzeja Apostoła 

 3.XII (pndz) św. Franciszka Ksawerego 

 4.XII (wt) św.Barbary 

 6.XII(czw) św.Mikołaja, biskupa 

 8.XII(Sb) Niepokalane Poczęcie NMP 
 

 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 przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent.  
W każdą środę o g.19.00 Msza Roratnia na którą zapraszam dzieci  
z lampionami, podczas której odbędzie się losowanie figurki Jezusa, którą 
dzieci zabierają na tydzień do domu. Proszę, aby dzieci przynosiły na Roraty 
podpisane serduszka, które składają przy obrazie MB. Wcześniej od g.18.15 
dzieci wraz z rodzicami zaproszeni są na naleśniki do Sali barowej w naszym 
Klubie. 

 Spotkanie Seminarium Odnowy Wiary 7 grudnia. 

 Na stoliku pod chórem wyłożone są: 

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

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

 opłatki( ofiara dobrowolna na malowanie Kościoła) 

 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. 

 1 grudnia nie będzie katechezy komunijnej. 

 2 grudnia nasz kościół odwiedzi Święty 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 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 zdjęcia w cenie £ 5  (format A5), każde następne £ 3. 

 6 grudnia pierwszy czwartek miesiąca : od godz.9.30 spowiedź, od g. 11.00 
odwiedziny chorych (p.B.Zamiara, p.J .Rucki, p.W.Rucki, p.Z. Kowalik, 
p.Henryka Kopaszewska) 

 7 grudnia pierwszy piątek miesiąca : Spowiedź Święta i wystawienie 
Najświętszego Sakramentu w godzinach od 9.30 do 10.00  
oraz od 18.00 do 19.00. Od godziny 11.00 odwiedziny chorych (p.K.Chwiej, 
p.H.Głębocka, p.M.Domańska, p.T.Skiewierski, p.K.Grzybek, p.W.Przewoźna) 

   7 grudnia  na Mszy św. o 19.00 dzieci przygotowujące się do I Komunii 
otrzymają medaliki Niepokalanej. 

 8 grudnia o g.12.00-13.00 Godzina Święta: wystawienie Najświętszego 
Sakramentu z modlitwą różańcową.  

 13 grudnia o g.12.00 w POK-u Koło Seniorów zaprasza na spotkanie 
opłatkowe i niespodzianki. Koszt udziału  £ 2. Zapisy przyjmuje p.J. Głębocki 
pod nr.tel.07957448733 

 

 Polski Katolicki Klub zaprasza na: 

 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.  

 Opłatek Parafialny 6 stycznia o g.13.00 
 
Bilet  na bal sylwestrowy należy  rezerwować u p. Agnieszki w barze lub pod 
nr.telefonu 07423155841  
Od 1 stycznia 2019 r. planowane jest podniesienie ceny wynajmu w POK. 
Szczegóły zostaną podane wkrótce. 
 

 Kuchnia Polska 2 grudnia zaprasza na : zupa pomidorowa (£1.50),  
kotlet schabowy z ziemniakami (£6), karkówka w sosie pieczeniowym(£6), 
kotlet ziemniaczany z pieczarkami(£6). Do każdego dania surówka. 

 

OFIARY 

 

Taca (na utrzymanie parafii) - 18.11.2018          £ 364,07 

Ofiary Gift Aid                      - 04-18.11.2018     £ 133 

***** 

Wszystkim ofiarodawcom składam wraz z Radą Administracyjną serdeczne 

podziękowanie za złożone ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać. 

 


