
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

• Dziś w naszej Parafii Uroczystość I Komunii św. Dziękujmy Bogu za dar 

tego święta. Przez cały rok przygotowywało się 35 dzieci. Komunię w parafii 

przyjęło 25 dzieci. Dziękuję rodzicom komunijnym za posprzątanie 

Kościoła i placu parafialnego oraz za złożenie daru ołtarza £350. Dziękuję 

wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przygotować dzisiejszą 

Uroczystość.  

• Zapisy do I Komunii na rok 2020/2021 do 26 września. W tym dniu po 

Mszy św.spotkanie organizacyjne z rodzicami.  

• Zapisy na katechezę przedmałżeńską do 11 października w zakrystii. 

Katechezy w godz.18.00-20.00 w następujących terminach:17.10, 24.10, 

13.11 oraz 21.11 (15.30-17.30 kobiety, 19.00-21.00 mężczyźni) 

• Spowiedź św. codziennie 30 min.przed Mszą św. lub po umówieniu się. 

• Intencje Róż Różańcowych na miesiąc wrzesień: 1. Papieska (aby młodzież 

w krajach afrykańskich miała dostęp do wiary i edukacji) 2. Parafialna( w 

intencji dzieci i młodych ludzi, małżeństw, które odeszły od Boga i Kościoła). 

Przypominam, że w czasie zmiany tajemnicy różańcowej swoją zostawiamy 

w odpowiednim pudełku według patrona i z tego samego pudełka bierzemy 

jakąkolwiek inną tajemnicę. Obecnie w parafii jest 1 Róża św.Teresy z 

poprzednich lat, 4 nowe ( św.Faustyna, o.Pio, o.Charbel, św.Jan Paweł II), na 

piątą brakuje 4 osoby. Dziękuję za Waszą modlitwę. 

• W tym tygodniu kolejne dni internetowych rekolekcji „oddanie 33” 

(www.oddanie33.pl). W ostatnim 33 dniu, 10 października o godz.19.00 w 

naszym Kościele uroczysty Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 

w jedności z sercem Jezusa.  

• W naszym Klubie wykonano prace: Fixed Wire Testing, PAT testing, 

Emergency Lighting Periodic Inspection, Fire Detection, Fire Extinguisher 

Testing, Charity Surveyor (koszt £ 4.080,04).  

• W najbliższą niedzielę o godz.12.15 przed kościołem spotkanie 

organizacyjne  dla wszystkich zainteresowanych nauką gry na gitarze na  w 

szkole Guitar Amigos. 

• Polska Grupa AA Rright Now. Potrzebujesz pomocy, wsparcia, porady. 

Dzwoń 07935672261. Spotkania prowadzone są w języku polskim. Można też 

skorzystać z pomocy poprzez system on line (nie pokazując twarzy)  

      https://www.youtube.com/watch?v=RG25ydtn43c 
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