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XXIX  Niedziela Zwykła  – 20 pażdziernika  2019 

 
WPROWADZENIE : Wdowa z dzisiejszej Jezusowej przypowieści naprzykrza się sędziemu, 
gdyż potrzebuje obrony. Sama nie da sobie rady. I to jest sedno naszej relacji z Bogiem: sami 
nie damy rady. Dlatego mamy Go prosić, wołać do Niego, niekiedy krzyczeć. Bo jesteśmy jak ta 
wdowa – aby żyć naprawdę, potrzebujemy Bożej łaski i obrony.  
 
REFREN : Naszą pomocą jest Zbawiciel świata 
 
Niedziela               - 29 Niedziela Zwykła – Dzień Misyjny 
         09.30            - O bł.Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Patrycji i Mirosława z okazji 12 
rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa 
         10.30             - Różaniec 

11.15             - Śp.Teresa Pukacz z okazji 35 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa 
         19.00            - O zdrowie i bł.Boże dla Avy w 8 rocznicę urodzin – int.od dziadków z Polski 
Poniedziałek   - Dzień Powszedni 

10.00            Msza Św.dziękczynno-błagalna w podziękowaniu Panu Bogu w intencji Jemu 
wiadomej za wstawiennictwem Matki Boskiej z Pompeji 

Wtorek - Wspomnienie Św.Jana Pawła II, papieża 
          10.00           - Za parafian 
          12.00           - Msza Święta Pogrzebowa za śp.Aleksandra Jędrzejczaka 
Środa - Wspomnienie Św.Jana Kapistrana, prezbitera 
        10.00 - W podziękowaniu za zdrowie z prośbą o bł.Boże i opiekę Matki 
Najświętszej 
Czwartek - Wspomnienie Św.Antoniego Marii Clareta, biskupa  
       10.00             - O zdrowie i bł.Boże dla Edwarda Pabiasza z okazji urodzin 
Piątek - Dzień Powszedni 
        19.30             O zdrowie i bł.Boże dla Janiny i Karola Krygier z okazji 60 rocznicy zawarcia 

Sakramentu Małżeństwa 
Sobota - Dzień powszedni 
         09.00            - Śp.Maria Owczarek  
Niedziela - 30 Niedziela Zwykła    
        09.30             - Śp.Stanisława,Tadeusz i Ryszard Grzywocz 
        11.15           O zdrowie i bł.Boże dla Jadwigi i Jana Bieleckich z okazji 35 rocznicy zawarcia 
Sakramentu Małżeństwa 
        12.15             - Różaniec 
        19.00             -  
 
Biuletyn” sponsorowany przez: MCNULTY – usługi pogrzebowe, całodobowo, 25 New North 
Parade, Huddersfield, tel. (01484) 426278     
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- Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane w naszym kościele na rzecz naszej 
Wspólnoty. W ubiegłym tygodniu zebrano: 

 Gift Aid                   - £162.10 
 Taca                                                                  - £242.20 
 Razem                                                               - £404.30 
 Kafejka                                                               - £44.20 
 Taca „Dzieło Nowego Tysiąclecia”                     - £180.63 

 
- „ Msza Święta dla dzieci” – odbywa się raz na miesiąc w pierwszą niedzielę o godz.09.30. 
Następna Msza Święta odbędzie się w niedzielę 3 listopada. Prosimy dzieci o zapisywanie się 
do czytań mszalnych oraz śpiewu psalmów responsoryjnych. 
 
- Osoby liczące tace niedziele – dzisiaj liczą pani Helena Kurzyna i pani Danuta Igielska a w 
następną niedzielę pani Zuzanna Seale i pan Paweł Bąk.. 
 
-  Modlitwy na cmentarzach : Almondbury - sobota 2 listopada o godz.14.00, Edgerton – 
niedziela 3 listopada o godz.13.30 oraz Lockwood – niedziela 3 listopada o godz.14.45. 
 
- „ Bal Wszystkich Świętych” – odbędziesię w sobotę 2 listopada w naszym Ośrodku 
Parafialnym. Zapraszamy dzieci w strojach świętych/aniołków. Szczegóły na afiszach. 
Zapisy u pani Moniki . 
 
- Wypominki – kartki wystawione są w przedsionku kościoła. Prosze wypełnić czytelnie  i 
zwrócić je do księdza proboszcza. Będziemy się modlić za zmarłych wymienionych w 
wypominkach przez cały listopad. 
 
- Pani Irena Corkish będzię sprzedawała znicze  i świece przez cały pażdziernik po każdej 
Mszy Świętej niedzielnej. 
 
- Serdecznie dziękuję Kołu Żywego Różańcowego za ofiarę £50 na kwiaty do kościoła. 
 
- Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i 
dorosłych do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych.. 
 
- Sodalicja Mariańska zaprasza na spotkanie jutro po Mszy Świętej. 
 
- Spotkanie Zarządu Parafialnego odbędzie się w piątek 25 pażdziernika o godz.20.15. 
 
- Jubileusz 125 lecia istnienia Polskiej  Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Głowne uroczystości 
odbędą się w Londynie w niedzielę 27 pazdziernika. Z tej okazji będziemy rozdawać obrazki z 
modlitwą przez wstawiennictwo bł.Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza Franciszki 
Siedliskiej, która jest patronką Polskiej Misji Katolickiej. 
 
- Prosimy dzieci o przynoszenie pokolorowanych obrazków wraz z intencjami za zmarłych. 
 
- Z Karty Żałobnej  - zmarł nasz długoletni parafian Aleksander Jędrzejczak. Pogrzeb odbędzie 
się we wtorek 22 pażdziernika o godz.12.00 w naszym kościele po czym nabożeństwo na 
cmentarzu Lockwood. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia. Po nabożeństwach 
rodzina zaprasza na stypę. Autobus na cmentarz zapewniony. Wieczny odpoczynek racz mu 
dać Panie.... 
 
- Serdecznie dziękuję pewnej osobie ,która chciała pozostać anonimowa za ufundowanie 
gratisowo komunikantów oraz wina mszalnego dla naszej parafii. 
 
- Liczenie wiernych nastąpi dzisiaj podczas każdej Mszy Świętej  oraz w następną niedzielę. 


