
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 

• Msze św. w tygodniu w poniedziałek pogrzebowa za Sp. Stanisława Rudewicz o 
godz.10.15, środa godz.19.00 czwartek godz.10.00, piątek godz.10.00 i 19.00, 
sobota godz. 18.00, niedziela godz.9.30, godz.11.30, godz.18.00 

• Spowiedź św. przed każdą Mszą św. lub po umówieniu się.  

• Nabożeństwa odprawiane w ciągu tygodnia: 

Środa  19.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Piątek  9.50 oraz 19.30 Koronka do Bożego Miłosierdzia  

 

• Na stoliku pod chórem wystawiona jest lista  na miesiąc marzec-maj dla 
chętnych osób i rodzin do przyjęcia krzyża do swojego domu. 

• Nabożeństwa odprawiane w ciągu tygodnia: 

• W piątek nie będzie spotkania Odnowy w Duchu Św., natomiast w sobotę nie 
będzie katechez komunijnych. Katecheza przedmałżeńska w sobotę dla kobiet o 
godz.15.00 dla mężczyzn o godz.19.00 

• W sobotę i w niedzielę na wszystkich Mszach błogosławieństwo świecami 
św.Błażeja. oraz błogosławieństwo gromnic. Proszę  pamiętać o zabezpieczeniu 
przed woskiem. Dzieci przygotowujące się do I Komunii na Mszy o g.11.30 
odnowią przyrzeczenia chrzcielne.  

• 14 lutego w piątek o godz.19 nabożeństwo z błogosławieństwem olejami 
św.Charbela 

• Trwa wizyta duszpasterska. Jeżeli rodzina lub osoba, życzy sobie obecności 
kapłana w domu proszę zapisać się na listę wystawioną na stoliku pod chórem. W 
tym tygodniu odwiedzę parafian mieszkających w Dudley Walsall, Telford. W 
czwartek parafianie z Cannock. Gdyby ktoś z parafian nie zdążył  zapisać się 
wcześniej może to zrobić na dodatkowej liście. 

• Na stoliku pod chórem można zapisać się do żeńskiej lub męskiej  Róży 
Różańcowej. Wymagania -  dziesiątek różańca w ciągu dnia (4min.20s.) 

• Nadchodzące wydarzenia parafialne: 
1. Opłatek 2 lutego o godz.13.00. Koszt                                                               £ 10 

(dorośli) oraz  £ 5(dzieci). Zapisy do 26 stycznia u p.Agnieszki w barze. 
2. Bierzmowanie 16 lutego o godz.11.30 
3. Rekolekcje wielkopostne 26 lutego- 1 marca 

• Kuchnia przy naszym Klubie otwarta w tym tygodniu  
w sobotę w godz. 14.30 - 17.00 oraz w niedzielę w godz. 10.30 - 17.00. Posiłki 
można zamawiać również pod nr telef.07851060632 

• Polski Katolicki Klub zaprasza na: 
a) wynajęcia sal z racji chrztu, Komunii, stypy, wesela, urodzin i innych 

okolicznościowych spotkań. Zapisy u p.Agnieszki w barze. 
 

 


