
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

• Msze św. w tygodniu w pliku intencje Mszy św. 

• Od dziś wznowiona jest peregrynacja Krzyża Pod koniec stycznia 
wystawiona będzie lista na miesiąc kwiecień-maj. 

• W piątek o godz.19.00 nabożeństwo z błogosławieństwem olejami 
św.Charbela  

• W przyszłą sobotę nie będzie katechezy komunijnej, katecheza przed 
bierzmowaniem 12 stycznia po Mszy o godz.11.30, katecheza 
przedmałżeńska 18 stycznia o godz.18.00 

• 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 
na WV3-WV10. Za tydzień WV10-WV11. Gdyby ktoś z parafian 
mieszkający na WV1-WV4 nie zdążył się zapisać 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.) 

• Pogrzeb śp. Stanisława Rudewicz 27 stycznia (poniedziałek) o 
godz.10.15 w kościele, godz.12.00 cmentarz w Bushbury. 

• Opłatek parafialny odbędzie się 2 lutego o godz.13.00. Koszt                                                               
£ 10 (dorośli) oraz  £ 5(dzieci). Zapisy do 26 stycznia u p.Agnieszki w 
barze. 

• Na stoliku pod chórem można nabyć kalendarze na nowy rok oraz 
płytę CD African Music School za £10 z której dochód będzie 
przeznaczony na budowę 1-ej szkoły muzycznej dla dzieci w Centralnej 
Republice Afrykańskiej. Gdyby ktoś posiadał w domu niepotrzebny 
sprzęt muzyczny (również zepsuty) można go przynieść 12.01 do 
p.Andrzeja, który prowadzi naukę gry na gitarze w naszym Klubie. 
Sprzęt po naprawie trafi do tej szkoły. 

• 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. 07435647826  

• Polski Katolicki Klub zaprasza na: 
- wynajęcia sal z racji chrztu, Komunii, stypy, wesela, urodzin i innych 
okolicznościowych spotkań. Zapisy u p.Agnieszki w barze. 
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