
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

• W tym tygodniu Msze św. w : 
poniedziałek godz.10.00, środa godz.19.00, 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. 

• Na stoliku pod chórem wystawiona jest lista dla tych, którzy chcą przyjąć krzyż 
do swoich domów na miesiąc luty-marzec. 

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

• W środę Msza św. roratnia, zapraszam dzieci z lampionami oraz nowenna do 
MB Nieustającej Pomocy, w piątek o 9.50  
nowenna do Miłosierdzia Bożego.  W środę 4 grudnia katecheza dla 
bierzmowanych gr.1 godz.16.30, gr.2 godz.19.45.  

• W piątek po Mszy wieczornej nabożeństwo połączone z błogosławieństwem 
olejem św.Charbela. 

• W sobotę w godz. 9.30 - 10.00 cicha adoracja Najświętszego Sakramentu, 
możliwość spowiedzi.  

• W sobotę katechezy komunijne gr.1 14.20 oraz gr.2 godz.16.30. Rodziców 
komunijnych zapraszam w sobotę 21 grudnia w godz.10.00-12.00 do 
przygotowania Kościoła na święta Bożego Narodzenia  

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

• W przyszłą niedzielę zostanie zebrana dodatkowa składka na dekoracje 
świąteczną.  

• Jedna z naszych parafianek jest w trudnej sytuacji materialnej (prosi o żywność 
długoterminową). Proszę ją składać u p.Agnieszki w barze. 

• 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. 
 
GN 1. Dlaczego jedni wierzą w Boga a inni nim gardzą. 
2. Wywiad z ks.abp Rysiem o tym jak jest cenzurowane naucznie papieskie 
3. o sensie dobrych uczynków  
 
Zmarła śp. Elenora Kąkol jej pogrzeb odbędzie się w najbliższy piątek o 
godz.12.30 w kościele, później na cmentarzu w Busbury 

 


