
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
● W tym tygodniu Msze św. we wtorek, czwartek i piątek o godz.10.00            

oraz w środę i piątek o godz.19.00. Spowiedź 30 min. przed każdą            
Mszą św. lub po umówieniu się 

● Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do         
przygotowania Uroczystości Bożego Ciała.  

● W każdą niedzielę o godz.19.30 w „zerówce” w POK-U (wejście z           
tyłu klubu, obok) grupa wsparcia dla osób uzależnionych. 

● Do 4 sierpnia włącznie przyjmowane będą w zakrystii zgłoszenia do I           
Komunii Św. i do bierzmowania. Po tym terminie nie będzie          
możliwości zapisu.  

● PCE ogłasza zapisy uczniów do szkoły na rok szkolny 2019/2020 oraz           
poszukuje nauczycieli oraz asystentów do pracy w szkole. Szczegóły         
w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.  

● Piłka nożna dla chętnych panów we wtorek o godz.19.00 
● W lipcu Msze św. w niedzielę będą o stałych godz., oprócz 28 lipca,             

wtedy nie będzie Mszy o godz.18.00. W sierpniu przez 3 niedziele           
(04.08., 11.08, 18.08)nie będzie Mszy św. o godz.9.30, natomiast będą          
o godz. 11.30 i 18.00. Natomiast 25.08 oraz 01.09 nie będzie Mszy św.             
o godz.18.00 

● Zapraszamy do Kuchni Polskiej przy Polskim Ośrodku Katolickim.        
Godziny otwarcia: piątek 15.00-20.00, sobota 14.30-20.00, niedziela       
10.30-18.00  

● Menu 28-30.06 
Barszcz ukraiński, Kwaśnica z wkładką, rosół. 
Gołąbki w sosie pomidorowym, kotlet bacy, pierś z kurczaka, sznycel z           

ziemniakami, kotlety po góralsku , pierogi (z mięsem, ruskie, ze          
szpinakiem i na słodko. 
● W Klubie można organizować chrzciny, wesela, stypy, urodziny i inne          

okolicznościowe spotkania. Dla dzieci został przygotowany stół z        
piłkarzykami, z którego można korzystać w trakcie otwarcia klubu         
(50p od osoby).  

● Od 21 do 24 października siostra Halina, która gościła u nas w            
styczniu organizuje pielgrzymkę do Wilna. Koszt 175 Euro(dla grupy co          
najmniej 15 osób). Cena nie obejmuje biletu, obecnie ok. £60 w obie            
strony. Wylot z Liverpool. Zapisy do 8 lipca w zakrystii. Przy zapisie            
wpłata zaliczki 40 euro.  

 
 

 


