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II Niedziela Adwentu   – 10.12. 2017 

 
WPROWADZENIE : „Pocieszcie, pocieszcie mój lud”. Współczujące spojrzenie nie pozwala 
nam dłużej milczeć. Nadzieja nie jest naszą własnością. Nikt, kto widzi i słyszy, nie może 
pozostać bezczynnym obserwatorem. Początkiem Ewangelii jest „głos wołającego na pustyni”. 
Trzeba wołać, bo znękany świat przestał czekać, bo już się niczego nie spodziewa. W środku 
bogatego świata człowiek doświadcza jałowej ziemi pustyni. Kto go pocieszy? 
 
R E F R E N : Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 
 
Msze św. w tygodniu:  
 
Niedziela              - II Niedziela Adwentu 
         09.30           - Msza Św.dziękczynna z okazji 50 rocznicy zawarcia Sakramentu 
                               Małżeństwa przez Annę i Wacława Mańkowskich 

11.15            - Śp. Witold Bierżynski 
        19.00            - Śp.Rafał Lesiak i dusze w czyścu cierpiące 
Poniedziałek   - Wspomnienie Św.Damazego I, papieża 

10.00   - Msza Św.odwołana ze względu na wyjazd ks.proboszcza na Zebranie 
Dekanalne Księży  w Doncaster. 

Wtorek - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe 
         10.00           - Śp.Adam Baran 
Środa - Wspomnienie Św.Łucji, dziewicy i męczennicy 
         10.00 - Śp.rodzice Bronisława i Mieczysław i brat Ryszard 
Czwartek - Wspomnienie Św.Jana od Krzyża, prezbitera  i Doktora Kościoła 
         10.00            - Msza Św.sziękczynna w podziękowaniu Bogu i Jego Matce za miłość i 

otrzymane łaski  
Piątek - Dzień Powszedni 
         19.30            - Śp.Zofia Dąbrowska z okazji Urodzin 
Sobota - Dzień Powszedni 

 09.00           - Śp.Debbie Tucker 
Niedziela - III  Niedziela Adwentu  
        09.30             - Śp.Radosław Gużniczak 
        11.15             - Śp.Ewa i Władysław Wacławik 
        19.00             - Śp.Rafał Lesiak i dusze w czyścu cierpiące 
 
          
„Biuletyn” sponsorowany przez: MCNULTY – usługi pogrzebowe, całodobowo, 25 New North 
Parade, Huddersfield, tel. (01484) 426278 
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- Serdecznie dziękuję za wszelkie ofiary składane w naszym kościele na rzecz naszej 
Wspólnoty. W ubiegłym tygodniu zebrano: 

 Gift Aid             - £329.60 
 Taca                                                                    - £321.55  
 Razem                                                                 - £651.15 

 
-  Osoby liczące tace niedzielne  dzisiaj liczą p.Maria Płońska i p.Lucjan Sobański.a w 
następną niedzielę p.Adam Matusik i p.Paweł Czyszczoń. 
 
- Święty Mikołaj – przybędzie do naszej parafii dzisiaj po Mszy Św. o godz.11.15.  
 
- Spowiedż Adwentowa odbędzie się we czwartek 21 grudnia od godz.18.00 do 20.00. 
 
- Ofiary na Choinki można składać do żółtych kopertek. 
 
- Koło Przyjaciół Harcerzy serdecznie zaprasza wszystkich parafian wraz z dziećmi na 
Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 17 grudnia w Sali pod kościołem po wszystkich 
Mszach  Świętych.Szczegóły na afiszach. 
 
- Ofiary na malowanie Kościoła :.Bezimiennie £100, p.Arkadiusz Falkiewicz £10, bezimiennie 
£20, p.Kazimiera Hawrot £100, Harcerstwo £50, bezimiennie zostanie wpłacone jako Gift Aid 
£100. Dziękuję za złożone ofiary. 
 
- Dzisiaj zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka na Pomoc Kościołowi na Wschodzie. 
Zbiórkę polecam łaskawej ofiarności parafian. 
 
- Making Giant Figures for Holocaust Memorial Day 2018 – informacje u p. Teresy Pukacz lub 
p. Kazimierza Owczarka. 
 
- Kartki świąteczne w cenie 25 pensów oraz poświęcone opłatki w cenie £1 są do nabycia u 
ks.proboszcza. 
 
- Zabawa Sylwestrowa – bilety w cenie £10  można nabywać u członków Zarządu Parafialnego 
po każdej Mszy Świętej. 
 
- Serdecznie dziękuję osobom, które pomagały w sprzątaniu kościoła a szczególnie pani 
Izabeli Madej za odrestaurowanie figur oraz ołtarza. 
 
- Zapraszam wszystkich chętnych do ustawiania choinek oraz żłóbka w poniedziałek 18 grudnia 
o godz.19.00. 
 
- Dziś, w drugą niedzielę Adwentu, obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem na 
Wschodzie. W ramach osobistego przygotowania się do spotkania ze Zbawicielem w święta 
Bożego Narodzenia i w dniu Jego powtórnego przyjścia na ziemię starajmy się wspierać 
modlitwą i ofiarą materialną naszych braci i siostry  w wierze żyjących na Wschodzie. 
 
- We środę przypada 36 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pamiętajmy o 
modlitwie w intencji jego ofiar i naszej Ojczyzny. 
 
- Wszystkim Parafianom i Gościom życzę mile spędzonej niedzieli oraz błogosławieństwa 
Bożego na nadchodzące dni tygodnia. Pozdrawiam ludzi chorych i starszych zapewniając ich o 
modlitwie. „Szczęść Boże!” 
 
 
 


