
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

• Spowiedź święta/rozmowa duchowa codziennie 30 min. przed Mszą św. lub 

po umówieniu się. 

• W każdą środę o godz.18.00 Roraty. Zapraszam dzieci, rodziców i 

wszystkich na tą tradycyjną Mszę w Adwencie ku czci Matki Bożej. Proszę 

przynieść ze sobą lampiony, świece (proszę zabezpieczyć przed woskiem) 

• W piątek 11 grudnia o godz.18.00 nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i 

uwolnienie z błogosławieństwem olejem św. Charbela. 

• W sobotę o godz.16.30 katecheza komunijna, w niedzielę 13 grudnia na 

Mszy św. o godz. 9.30 i 11.30 dzieci przygotowujące się do I Komunii św. 

otrzymają medaliki Niepokalanej. Proszę rodziców, aby w sobotę 19 grudnia 

przygotowali Kościół i parking z przodu i z tyłu na święta Bożego 

Narodzenia. Z tej racji proszę parafian o ofiary na dekoracje Kościoła, które 

będą zebrane 19 grudnia.  

• W niedzielę 13 grudnia będzie można złożyć ofiarę na leczenie Nikodema 

Wasilewskiego, który choruje na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Ofiary będą 

zbierane przez osoby z naszej parafii przed wejściem do Kościoła.  

• Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii w sobotę 19 grudnia w 

godz.15.00-17.30 

• Pogrzeb śp.Haliny Świerkosz 22 grudnia, godz.13.00 Msza Św., godz.14.00 

pochówek na cmentarzu w Penn 

• Intencje różańcowe: 1. Papieska ( Módlmy się, aby nasza osobista relacja z 

Jezusem Chrystusem, była ożywiona przez Słowo Boże i przez życie 

modlitwy). 2. Parafialna  (Módlmy się, aby kapłani byli wierni Chrystusowi i 

Ewangelii) 

• 9 stycznia 2021 w godz.10.00-16.00 odbędzie się w naszej parafii spotkanie 

regionalne wszystkich mężczyzn z Anglii, którzy należą do wspólnoty 

„Wojownicy Maryi”. Wspólnota ta skupia mężczyzn  od 18 do 50 roku życia.  

Zapraszam również zainteresowanych mężczyzn z parafii na to spotkanie. 

Zgłoszenia do końca roku w zakrystii.  

• Zapraszamy do skorzystania  z zamówień na stół świąteczny z kuchni przy 

naszym Klubie. Szczegóły na FB parafialnym. Telefon do p.Marii 

07851060632 

• Na stoliku można nabyć kalendarze £2 i kartki świąteczne £1.50 (ofiary 

przeznaczone na parafię). 

• Od soboty 12 grudnia (godzina 18.15-20.15)wracają spotkania polskiej grupy 

AA ”Right Now” . Adres: Telford TF1 3BX, Wellington Strickland Mouse, 

tel.kontaktowy 07935672261.  

• Dziękuję za ofiary złożone na utrzymanie parafii przez przelew bankowy i 

osobiście.  
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