
Ogłoszenia duszpasterskie 

 

1. Msze św. w tym tygodniu od wtorku do niedzieli, szczegóły w zakładce 

„Intencje mszalne”. W przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa 

Króla Wszechświata. 

2. Spowiedź św. 30 min. przed każdą Mszą św. lub po umówieniu się. 

3. We wtorek o godz.19.30 różaniec dla kobiet. 

4. W piątek o godz.13.00  pogrzeb śp.Marianny Barszcz. 

5. W tym tygodniu modlitwy wypominkowe za zmarłych z trzeciego  tygodnia 

we wtorek, środę i czwartek. Msza Św.w ich intencji zostanie odprawiona w 

niedzielę 13 listopada o godz.11.30 

6. Dziękuję parafianom za przygotowanie Apelu z okazji 104 rocznicy 

odzyskania prze Polskę Niepodległości. 

7. Dziękuję za posprzątanie Kościoła i ułożenie kwiatów. 

8. W przyszłą niedzielę zebrana zostanie dodatkowa składka na cele remontowe 

w parafii.  

9. W sobotę 12 listopada w  Warszawie w świątyni Opatrzności Bożej  spoczęły 

doczesne szczątki trzech pierwszych prezydentów RP na uchodźctwie , 

którzy spoczywali w Anglii, śp.Władysława Raczkiewicza , śp.Augusta 

Zaleskiego, śp. Stanisława Ostrowskiewgo. Polećmy ich miłosierdziu 

Bożemu.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Intencje Róż Różańcowych: PAPIESKA (Módlmy się, aby dzieci, które cierpią- 

te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty- miały dostęp do edukacji i mogły na 



nowo zaznać uczucia ze strony rodziny) PARAFIALNA (w intencji pokoju na 

świecie i za zagrożonych potępieniem) 

11. Przez 3 soboty i niedziele października  odbyło się liczenie wiernych w naszym 

kościele. Na 4 Mszach było (438, 457, 421osób), do komunii przystąpiło (121, 145, 

164 osoby). Dziękuję, tym którzy pełnili posługę przy liczeniu. 

12.  Dziękuję za opiekę nad grobem ks.Kamińskiego- proboszcza naszej parafii, 

który spoczywa na cmentarzu w Bushbury. Dziękuję za złożone ofiary z racji 

wypominek. 

13. W piątek 11 listopada o godz.18.00 początek nabożeństwa uwielbienia 

połączonego z błogosławieństwem św.Charbela. Intencje modlitewne proszę 

przesyłać do piątku do godz.16.00. Módlmy się w intencji brata Jacka, aby udało 

mu się przyjechać do naszej parafii ze świadectwem o św.Charbelu. 

• W niedzielę 13 listopada po Mszy św. o godz.11.30 odbędzie się w Klubie montaż 

słowno-muzyczny z racji  rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 

przygotowany przez osoby z parafii.  Zapraszamy. Dziękuję  wszystkim, którzy 

przygotowali ten Apel oraz ”Bal Wszystkich Świętych” dla dzieci w Klubie, za 

upieczone ciasta, prowadzenie zabaw dla dzieci oraz posługę w kawiarence. 

• W trzecią niedzielę miesiąca (20.11) zostanie zebrana druga taca na inwestycje 

remontowo-gospodarcze w naszej parafii. 

• W sobotę 19 listopada w godz.19.-24.00 odbędzie się zabawa w naszym Klubie. 

Zapisy po Mszach Św. w sobotę i niedzielę w Klubie. Parafia zapewnia licencję na 

muzykę, DJ-a, ciepłe napoje. Pozostałe rzeczy w swoim zakresie. Wstęp £15-

dorośli, £5-dzieci do 15 roku życia. Całkowity dochód przeznaczony jest na parafię. 

• 4 grudnia w niedzielę po Mszy św. o godz.11.30 odbędzie się w Klubie spotkanie 

ze św.Mkołąjem. Zainteresowanych rodziców proszę o kontakt w zakrystii.  

• W imieniu swoim i wszystkich korzystających w ostatnim czasie z obiadów  

Klubie, dziękuję śp.Maraiannie Barszcz za pracę i posługę. W jej intencji zostanie 

odprawiona Msza Św. 26 grudnia o godz.11.30. Wieczyny odpoczynek racz Jej dać 

Panie. 

• Na stoliku pod chórem znajdują się książki o św.Andrzeju Boboli- patronie 

Polski, męczenniku, zakupione przez jedną osobę. Jej życzeniem jest dobrowolna 

ofiara, która będzie przeznaczona na Msze Św. w intencji naszej Ojczyzny.  

• Od 27 listopada będzie można nabyć kalendarze na nowy 2023r. oraz kartki 

bożonarodzeniowe 

• Osoby zainteresowane przygotowaniem swoich dzieci do egzaminów z języka 

polskiego na poziomie GCSE oraz A-Level mogą skorzystać z pomocy i uzyskać 

więcej szczegółów dzwoniąc pod nr.telefonu  07547123030 

 


