
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

• W tym tygodniu Msze św. w : 
wtorek godz.10.00, środa godz.19.00, czwartek godz.11.30 9potem spotkanie z 
seniorami w Klubie), piątek godz.10.00 i 19.00, sobota godz.18.00, niedziela 
godz.9.30, 11.30, 18.00 
Spowiedź św. 30 minut przed każdą Mszą Św. lub po umówieniu się. 

• Dzisiaj wychodząc z Kościoła można złożyć ofiarę na dekorację świąteczną. 
Rodziców dzieci komunijnych zapraszam 21 grudnia w godz.10.00-12.00 do 
pomocy w przygotowaniu Kościoła na święta. 

• Trwa  peregrynacja Krzyża św. Do 20 marca lista jest zapełniona. Pod koniec 
stycznia będzie możliwość zapisania się na następne miesiące. 

• W środę o godz.19.00 Msza św.roratnia. Zapraszam dzieci z lampionami. 

• Nabożeństwa odprawiane w ciągu tygodnia: 

Środa  
 

  19.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Piątek 
 

    9.50 
    19.30 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego  

  
  Niedziela 

9.00-9.30 
17.30-18.00 

Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu 

11.00-11.30 Różaniec 

Sobota 
9.30-10.00 

17.30-18.00 
Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

• Spowiedź przedświąteczna 21 grudnia w sobotę w godz.16.00-18.00 

• Od 27 grudnia (piątek) rozpocznę wizytę duszpasterską. Szczegóły w przyszłą 
niedzielę. 

• W przyszłą niedzielę będzie można nabyć płytę CD African Music School z 
którego dochód będzie przeznaczony na budowę pierwszej szkoły muzycznej w 
Centralnej Republice Afrykańskiej.. Gdyby ktoś posiadał w domu niepotrzebne 
sprzęty muzyczne (zepsute również) można je przynieść 12.01 do p.Andrzeja, 
który prowadzi naukę gry na gitarze w naszym Klubie. Sprzęt zostanie 
naprawiony i wysłany do tej szkoły. 

• 29 grudnia o godz.12.30 odbędzie się w naszym Klubie koncert kolęd zespołu 
Audax z Birmingham. Wstęp wolny 

• Dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli potrzebującej rodzinie zakupując środki 
żywnościowe itp. 

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

• 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  

• Polski Katolicki Klub zaprasza na: 
a) zabawę sylwestrową, gra zespół Dance Plus. Wstęp £ 50 (ciepłe posiłki, 

zimna płyta, lampka szampana) 
b) wynajęcia sal z racji chrztu, Komunii, stypy, wesela, urodzin i innych 

okolicznościowych spotkań 
Zapisy u p.Agnieszki w barze. 

 


