
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

• W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc październik w którym będziemy 
odmawiać różaniec wg.grafiku: 

Wtorek  g.10.30 

Środa  g.18.30 (dla dzieci) 

Czwartek  g.10.30 

Piątek g.9.50 

Sobota g.17.30 

Niedziela g.11.00 

 

• W środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy z różańcem o godz.18.30 a w 
piątek wieczorem o godz. 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. Będą one 
odczytywane  na nowennach. 

• Piłka nożna dla chętnych panów we wtorek o godz. 19.00, szczegóły 
w zakrystii.  

• W środę spotkanie dla bierzmowanych I grupa godz.16.30, II grupa 19.00 

• Pierwszy czwartek miesiąca odwiedziny chorych od godz.9.00 a o godz.11.30 
Msza św. i spotkanie w Klubie  z Seniorami. Zapisy u p.Jurka nr.telefonu 
07957448733. 

• Pierwszy piątek miesiąca spowiedź w godz.9.30-9.50 oraz 18.00-19.00. 
Odwiedziny chorych od godz.11.00 

• W piątek po Mszy wieczornej spotkanie Odnowy w Duchu Świętym. 

• Pierwsza sobota miesiąca Msza św. o godz.18.00 wynagradzająca 
Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi całego świata. 

• 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 I niedzielę miesiąca dodatkowa składka na prace w zakrystii i glorię nad 
tabernakulum. Proszę panów zbierających składkę podczas Mszy św. o zebranie 
tych ofiar przy wyjściu z Kościoła.  

• W naszym Klubie w każdą niedzielę będzie możliwość nauki gry na gitarze. 
Zajęcia będzie prowadził p.Andrzej Brański. Spotkanie informacyjne 6 października 
po Mszy o godz.11.30. Ulotki z informacją na stoliku pod chórem 

• Kuchnia przy naszym Klubie otwarta w tym tygodniu  
w sobotę w godz. 14.00 - 18.00 oraz w niedzielę w godz. 10.30 - 18.00. 

• W Klubie jest możliwość wynajęcia sali małej i dużej z racji chrztu, urodzin, I 
Komunii, stypy, szkolenia i innych okolicznościowych spotkań. 

• W związku z niskim wskaźnikiem wniosków złożonych przez Polaków w Wielkiej 
Brytanii o przyznanie statusu osiedlonego (tzw. settled status), Ambasador RP w 
Londynie Arkady Rzegocki apeluje do wszystkich Rodaków na Wyspach 
niebędących obywatelami brytyjskimi o złożenie takiego wniosku w sytuacji, kiedy 
chcą oni pozostać w UK po brexicie. Trzeba tego dokonać do końca czerwca 



2021r., a w razie wyjścia z UE bez umowy do końca 2020r. Szczegóły na stronie 
 www.brexit.msz.gov.pl 

• 13 października odbędą się w naszej Ojczyźnie wybory parlamentarne. Jest to 
obowiązek każdego patrioty. Obywatele polscy przebywający w Wielkiej Brytanii 
będą mogli zagłosować wyłącznie osobiście. Osoby zamierzające wziąć udział w 
wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez 
właściwego terytorialnie konsula. Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 
października 2019 roku (włącznie),  https://ewybory.msz.gov.pl. Najbliższy lokal 
wyborczy będzie się mieścił w Polish Millennium House, Bordesley Street, 
Birmingham, B5 5PH 
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