
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
• Dziś i za tydzień jest liczenie wiernych uczestniczących w Eucharystii. 

• Dziękuję wszystkim, którzy pracowali w tym tygodniu przy fundamentach 
piwnicy. W 1 niedzielę listopada będzie zebrana druga składka na prowadzone 
prace. 

• W środę nowenna do MB Nieustającej P. z różańcem o godz.18.30, w piątek o 
19.30 nowenna do Miłosierdzia Bożego.  Kartki modlitewne na których można 
zapisywać intencje wyłożone są na stoliku pod chórem. Wypełnione proszę 
składać na stoliku pod chórem.  

• We wtorek o godz.19.00 piłka nożna dla panów. Szczegóły w zakrystii 

• W środę spotkanie dla bierzmowanych grupa  młodsza  o godz.16.30, grupa 
starsza o 19.45 

• W piątek  spotkanie Odnowy w Duchu Świętym. 

• W najbliższą sobotę zmiana czasu, przesuwamy zegarki godzinę do tyłu. 

• W sobotę w godz. 9.00-10.00 cicha adoracja Najświętszego Sakramentu, 
możliwość spowiedzi.  

• W sobotę katecheza komunijna: gr.I godz.14.15, gr.II godz.16.30 

• W przyszłą niedzielę na Mszy Św. o godz.11.30 kazanie dla dzieci, których 
zapraszam w stroju świętych jako alternatywa dla pogańskiego zwyczaju 
Haloween. 

• Pierwszy czwartek i piątek  miesiąca odwiedziny chorych od godz.11.00. 

• Zbliża się listopad, miesiąc pamięci o zmarłych  ofiarujmy im dar modlitwy i 
zapaloną świecę. Na stoliku pod chórem znajdują się karteczki wypominkowe. 
Czytelnie wypełnione dużymi literami, proszę składać przy chrzcielnicy. Za 
poleconych zmarłych zostaną odprawione Msze św. i modlić się będę w tym 
miesiącu według grafiku:   

TYDZIEŃ I 

2.XI,g.10.30 5.XI,g.10.00 6.XI,g.10.30 8.XI, g.9.50 8.XI, g.19.30 

koronka  Msza i 
litania za 
zmarłych 

Msza i 
litania za 
zmarłych 

koronka koronka 

 
TYDZIEŃ II 

12.XI,g.10.00 13.XI,g.19.30 14.XI,g.10.30 15.XI, g.9.50 15.XI, g.19.30 

Msza i 
litania za 
zmarłych 

koronka koronka koronka Msza i 
litania za 
zmarłych 

 
TYDZIEŃ III  

19.XI,g.10.00 20.XI,g.19.30 21.XI,g.10.30 22.XI, g.9.50 22.XI, g.19.30 

Msza i 
litania za 
zmarłych 

 Msza i 
litania za 
zmarłych 

koronka koronka koronka 

• Kuchnia przy naszym Klubie otwarta w tym tygodniu  
w sobotę w godz. 14.30 - 18.00 oraz w niedzielę w godz. 10.30 - 18.00. Posiłki 
można zamawiać również pod nr.telef. 07435647826(odbiór osobiście). Menu: 
Sobota 26.10: zupa ogórkowa, placek po góralsku 



Niedziela  27.10: rosół, pomidorowa z makaronem, kotlet Baca, kotlet schabowy, 
zraz zwijany. Dla dzieci: naleśniki z serem nugetsy z frytkami 

• 26 października w parafii w Birmingham wieczór uwielbienia.  

• 23 listopada Polska Szkoła w Telford organizuje warsztaty na temat 
dwujęzyczności. Szczegóły na ulotkach 

• Parafia Blackburn zaprasza na pielgrzymkę do Rzym-Orvieto-Asyż-Cascia-Neapol-
Pompeje. Termin 18-23 maja 2020r. Cena: 650€ + bilet lotniczy. Zapisy do 27.X U 
s. Haliny Pierożak (tel. 7709799664).  


