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 II  Niedziela Adwentu   – 8 grudnia  2019 

 
WPROWADZENIE : Maryja Niepokalana, najczystsza Dziewica jaśniejąca świętością, jest 
wizerunkiem Kościoła, który kiedyś cały będzie święty i nieskalany przed Bożym obliczem. 
Oddając Jej cześć, wielbimy Boga, który mocą zasług przewidzianej śmierci Jezusa zachował 
Ją od grzechu, oraz wyznajemy wiarę w to, że także my, grzeszni, staniemy się czyści dzięki tej 
samej ofierze krzyża. Chwała Maryi jest znakiem, że Bóg naprawdę jest w stanie przemienić 
serce każdego człowieka, który, jak Ona przy Zwiastowaniu, zechce wypowiedzieć Mu swoje: 
Tak. 
 
REFREN : Pokój zakwitnie kiedy Pan przybędzie 
 
Niedziela - II Niedziela Adwentu  
        09.30             - Śp.Mirosław Jędrzejczak w 1 roczbicę śmierci 
        11.15             - Śp.Katarzyna Kubińska 
        19.00             - W intencji prywatnej siostry Emmanueli       
Poniedziałek   - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

10.00            - Śp.Weronika Hebda 
Wtorek - Wspomnienie dowolne Św.Grzegorza III, papieża 
          10.00           - O powrót do zdrowia dla sąsiadki 
Środa - Wspomnienie Św.Damazego I , papieża 
        10.00 - Śp.Weronika Hebda – int. p.Krystyny Szczyrbowskiej z synem Andrzejem  
Czwartek - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe 
       10.00             - Śp.Adam Baran 
Piątek - Wspomnienie Św.Łucji, dziewicy i męczennicy 
        19.30            - Śp.Kazimierz Miś w 24 rocznicę śmierci 
Sobota - Wspomnienie Św.Jana od Krzyża, prezbitera  i Doktora Kościoła. 
        09.00             - Śp.Siostrę zakonną Stellę i Ignacy Sosna 
Niedziela               - III Niedziela Adwentu – Gaudete 
         09.30            - Śp.Leon Pukacz i zmarłych z rodziny 

11.15            - Śp.Danuta Ewa – intencja rodziny 
         19.00            - Śp.Ewa Terlak i zmarli z rodziny 
 
 
 
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                   - £181.70 
 Taca                                                                  - £197.55 
 Razem                                                               - £379.25 
 Kafejka                                                               - £59.50 

 
-  Osoby liczące tace niedziele – dzisiaj liczą   pani Marta Kubinska i pan Adam Matusik a w 
następną niedzielę pani Helena Kurzyna i pani Danuta Igielska.. 
 
- Święty Mikołaj - przybędzie do naszej parafii dzisiaj 8 grudnia na Mszy dla dzieci o 11:15, a 
zaraz po mszy spotka się z dziećmi w sali pod kościołem. W tym samym dniu odbędzie się 
Bazar Świąteczny organizowany przez Skrzaty, Zuchy i Harcerzy.Na pewno nie zabraknie gier, 
muzyki i świetnej zabawy!  Zapraszamy. 
 
- Z karty żałobnej  - zmarła nasza długoletnia parafianka pani Elżbieta Pasemko. Rodzinie 
zmarłej składamy wyrazy współczucia. Pogrzeb odbędzie się w naszym kościele w piątek 20 
grudnia o godz.11.00 po czym nabożeństwo na cmentarzu Lockwood. Transport na cmentarz 
zapewniony. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie... 
 
- Z karty żałobnej – zmarła pani Eva Buckley z domu Grota. Nabożeństwo w Huddersfield 
Crematorium odbędzie się we środę 11 grudnia o godz.14.00. Rodzinie zmarłej składamy 
wyrazy współczucia. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie... 
 
- Spowiedz Adwentowa odbędzie się w sobotę 21 grudnia od godz.14.00 do 16.00. 
 
- Nauki Przedmałżeńskie – następne spotkanie odbędzie się w niedzielę 15 grudnia o 
godz.12.45 w kościele. 
 
- Ofiary na „ Choinki” od organizatorów Zabawy Andrzejkowej £50, bezimiennie £10, 
bezimiennie £2, pp.Krystyna i Józef Jopek £10, pp.Teresa i Ignacy Brudziński £10. Dziękujemy 
za złożone ofiary. 
 
- Zebranie Zarządu Parafialnego odbędzie się w piątek 13 grudnia o godz.20.15. 
 
- Ubieranie żłóbka oraz choinek w kościele odbędzie się we czwartek 19 grudnia o 
godz.18.30. Zapraszamy wszystkie dzieci , które przygotowują się do I Spowiedzi i Komunii 
Świętej wraz z rodzicami oraz chętne osoby do pomocy. 
 
- Kopertki Gift Aid na rok 2020 są do odebrania w przedsionku kościoła. 
 
- Serdecznie dziękuję pp.Teresie i Ignacemu Brodzińskim za ofiarę £30.00 na cele naszego 
kościoła zamiast kartek świątecznych oraz w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze bł.Boże i opiekę Matki Najświętszej.Bóg zapłać. 
 
- Serdecznie dziękuję pp.Krystynie i Józefowi Jopek za ofiarę £20 na cele naszego kościoła 
zamiast kartek świątecznych.Bóg zapłać. 
 
- Dzisiaj zostanie przeprowadzona dodatkowa taca „ Pomoc Kościołowi na Wschodzie”. 
Zbiórkę polecam łaskawej ofiarności parafian. 
 
- Ministranci i ministrantki -   zapraszamy do posługi w czasie  Mszy Świętych - „Wasza 
służba [ołtarza] jest czymś szczególnym, co pozwala wam doświadczyć z bliska obecności 
Chrystusa w liturgii, w szczególności w Eucharystii.” /Jan Paweł II do ministrantów. Więcej 
informacji jak zostać ministrantem/lektorem można uzyskać u ks. proboszcza. 


