
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 

• Msze św.  odprawiane są bez udziału wiernych według zamówionych 

wcześniej intencji, które zamieszczone są również na stronie 

parafialnej. 

• W tym tygodniu Triduum Paschalne. Wszystkie Msze i nabożeństwa 

będą transmitowane z naszego Kościoła na parafialnym fb według 

następującego porządku. 

 

Wielki Czwartek- Msza Wieczerzy Pańskiej  godz.19.00 

Wielki Piątek 

Droga Krzyżowa 

Liturgia Męki Pańskiej 

 

godz.15.00 

godz.19.00 

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna godz.19.00 

Zmartwychwstanie godz.11.30 

Poniedziałek Wielkanocny godz.11.30 

 

Proszę pamiętać o uczestniczeniu (odpowiadam, śpiewam, siedzę, klęczę- 

wszystko tak jak w kościele) a nie oglądaniu. Jest niedopuszczalne, aby w 

czasie modlitwy pić kawę, jeść posiłek, używać telefonu.  

 

• Poświęcenia pokarmów w tym roku nie będzie. Proszę pamiętać, aby 

przed śniadaniem wielkanocnym wspólnie odmówić modlitwę przed 

posiłkiem.  

 

Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone 

zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. 

Spraw, abyśmy wraz z Nim szczęśliwi zasiedli kiedyś do uczty 

niebieskiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, Zmartwychwstały 

Panie, daj nam tu zebranym razem przy stole - w naszej rodzinie i 

w gronie przyjaciół - z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas 

naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. Prosimy 

Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i 

zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz 

na wieki wieków. Amen. Dobrze byłoby też przeczytać na głos 

fragment z Ewangelii według św. Łukasza 24,36-43. 
 

• Zapraszam do nabycia poświęconego baranka wielkanocnego 

(zamówione w Polsce), które są wystawione codziennie w godz. 9.00-

20.00 przed drzwiami naszego Klubu 



• Peregrynacja krzyża jest na chwilę obecną wstrzymana. 

• Otwórzmy nasze serca na ludzi starszych. Gdyby ktoś wiedział o 

samotnych osobach, które nie mogą zrobić zakupów oraz jeżeli ktoś 

byłby chętny robić takie zakupy dla nich proszę o kontakt ze mną. Na 

chwilę obecną jest zgłoszonych kilka osób, które z chęcią pomogą.  

• Dziękuję wszystkim, którzy w ostatnim czasie wykazali materialną 

troskę o naszą Parafię dokonując wpłat na konto parafialne w ramach 

„niedzielnej składki” oraz „za baranka” Ofiary można  przekazywać 

na konto parafii  

Loyds Bank,  Polish Catholic Mission Wolverhamton 

Sort Code 30-94-57, Account Number 00624418  

 

 

Kochani Parafianie.  

 

Za nami już  kolejny tydzień tej trudnej sytuacji, w której choć się 

nie widzimy fizycznie, to czuję - i ufam, że Wy również - że trwamy w 

łączności duchowej. Dziękuję, za wszelkie przejawy Waszej 

życzliwości. Odwzajemniam modlitwą.  

 


