
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

• W tym tygodniu w liturgii wspominamy: 

- w środę MB Fatimskiej 

- w czwartek św. Macieja, apostoła 

- w sobotę św. Andrzeja Boboli 

 

• Msze św.  odprawiane są bez udziału wiernych według zamówionych 

wcześniej intencji, które zamieszczone są również na stronie 

parafialnej w zakładce „intencje Mszy św.”. Intencje niedzielne z 

godz.9.30 i 18.00 .Dziękuję za zamawiane telefonicznie, internetowo 

intencji Mszalnych oraz  za wspólne trwanie na modlitwie poprzez 

transmisję z naszego Kościoła.  

 

• W tym tygodniu transmisje na parafialnym fb  

- w środę o godz.19.00 Msza św. oraz litania do Matki Bożej 

- w piątek o godz.19.00 Msza św  oraz Nabożeństwo do św.Charbela 

połączone z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie 

- w niedzielę Msza św. o godz.11.30 

 

• W ostatnia niedzielę poprosiłem Polską Szkołę o pomoc przy pracach 

porządkowych przy Kościele, Klubie i parkingu. Dziękuję 2 

nauczycielom, 3 rodzicom, 3 dzieciom rodziców szkolnych oraz 3 

osobom spoza szkoły za całodniową pracę przy pracach przy naszym 

Kościele i Klubie. Gdy mówiłem im osobiście „dziękuję”, powiedzieli 

mi, „proszę księdza my to robimy nie dla księdza, ale dla nas, to nasz 

kawałek Polski”. Dziękuje również za pożyczony sprzęt do mycia 

okien oraz drabinę.  Doceniam również i wyrażam wdzięczność tym 

osobom, które chciały  przyjść pomóc, ale poinformowali mnie, że nie 

mogą, ponieważ pracują albo nie mają z kim zostawić dzieci.   Były 

zachowane   odległości. Moja propozycja 8 osób na zmianę przy 

pracach co godzinę nie była potrzebna 

Z drugiej strony, daje się słyszeć głosy krytyki, czy wręcz oskarżeń za 

to, że poprosiłem o taką pomoc. Taka krytyka nie ma nic wspólnego z 

chęcią budowania jedności. Jako Waszego pasterza boli mnie tak 

wielka obojętność. To pokazuje w jakimś stopniu jak traktujecie to 

miejsce  i mnie.  

Pojawiło się wiele kłamstw. Czy nie zastanawialiście się nad tym, że 

szatan „ojciec kłamstwa” chce nas poróżnić, podzielić. 

Jakie to kłamstwa? 

1. W obecnej chwili Klub nie jest własnością żadnej osoby, rodziny 

tylko Parafii. Menadżer Klubu oraz pracownicy baru otrzymują 

pensję za pracę wg. godzinowych stawek. Pieniądze te pochodzą z 



baru do którego Parafia nie ma dostępu. Jest p.Księgowa Klubu, 

która to prowadzi. 

2. Wszystkie pieniądze z wynajmu Sali przez Menadżer Klubu 

trafiają na konto parafii. Z pieniędzy tych Parafia opłaca: prąd, gaz, 

wodę, przegląd gaśnic, alarmów, systemów pożarowych. 

Miesięcznie jest to ponad  £1000 

3. Parafia i Klub nie otrzymała żadnych pieniędzy z Cansil w ramach 

koronawirusa i utrzymuje wszystko w ramach ofiar wiernych 

obecnie przelewanych na konto.  

4. Obecnie są prowadzone prace  z malowaniem baru. Parafia na to 

nie wydaje pieniędzy. Pieniądze oraz materiały pochodzą  od ludzi 

dobrej woli. Praca dwóch panów również. 

5. Szkoła nie utrzymuje Parafii. Parafia otrzymuje miesięcznie od 

szkoły £100 za wynajęcie Klubu w każdą sobotę w godz. od 9.00-

15.00. W miesiącu kwietniu szkoła została zwolniona z tej opłaty 

ze względu na sytuację wirusową. 

6. Kuchnia nie otrzymuje Parafii. Parafia otrzymuje miesięcznie £100 

za wynajem kuchni. I teraz też jest zwolniona z opłat. 

  

Dlatego zdecydowanie potępiam wszelkie osądy, kłamliwe 

pomówienia. Chrześcijańska postawa domaga się od każdego z nas 

gestów Weroniki i Szymona, a nie krzykliwych głosów podejrzeń czy 

osądów. Zaprzestańmy bezpodstawnych słów oskarżeń i 

krzywdzących opinii, które nikomu i niczemu nie służą.  

Spróbujmy się jednoczyć w modlitwie i tęsknocie za życiem 

sakramentalnym. Jeżeli trudno nam przeżywać pewne wydarzenia, 

zgadzać się z przyjętymi zasadami, wołajmy o dary Ducha Świętego, 

który jest Duchem prawdy i jedności.  

 

 

 

 

Dziękuję wszystkim, którzy w ostatnim czasie wykazali materialną 

troskę o naszą Parafię dokonując wpłat na konto parafialne oraz 

bezpośrednio do mnie w ramach „niedzielnej składki”  

 

Konto parafii  

Loyds Bank,  Polish Catholic Mission Wolverhamton 

Sort Code 30-94-57, Account Number 00624418  
 

 

 

 


