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 II Niedziela Zwykła    – 19 stycznia  2020 

 
WPROWADZENIE : Jan Chrzciciel, który przygotowywał drogi dla Pana, sam też musiał długo 
przygotowywać się na spotkanie z Nim. Pościł, umartwiał się, by w końcu umieć rozpoznać w 
Jezusie Mesjasza, Baranka Bożego. Ta chwila stała się ukoronowaniem całego jego życia. I my 
podczas każdej Eucharystii słyszymy słowa Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. 
Patrzymy na Hostię, wiedząc, że to Jezus. Obyśmy umieli sercem zobaczyć i rozpoznać w Nim 
naszego jedynego Pana i Zbawiciela. 
 
REFREN : Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę 
 
Niedziela - II Niedziela Zwykła  
        09.30             - Śp.ks.Eugeniusz Trojnar 
        11.15             - Śp.Wanda Hebda w 9 rocznicę śmierci 
        19.00             - Śp.Wanda Zalewska 
Poniedziałek   - Wspomnienie dowolne Św.Fabiana, papieża i męczennika 

10.00            - Śp.z rodzin Stankiewicz,Rinkiewicz i Aleksandrowicz 
Wtorek Wspomnienie Św.Agnieszki, dziewicy i męczennicy  
          10.00          - Śp.Agnieszka w dniu Imienin 
          11.00          - Msza Święta Pogrzebowa  za śp.Mieczysława Orlińskiego 
Środa - Wspomnienie dowolne Św.Wincentego Pallotiego, prezbitera 
      10.00               - O zdrowie i bł.Boże dla Carolyn 
Czwartek - Wspomnienie dowolne bł.Henryka Suzo, prezbitera 
      10.00               - Śp.ks.Eugeniusz Trojnar 
Piątek - Wspomnienie Św.Franciszka Salezego, biskupa i Doktora 
        19.30            - Śp.Danuta Matusik 
Sobota - Święto Nawrócenia Św.Pawła Apostoła 
        09.00             - Mieczysław i Leonarda Szymczak 
Niedziela               - III Niedziela Zwykła 
         09.30            - Śp.Maria Pianko i Józef Sysło 

11.15            - Śp.Zbigniew Hawrot,jego rodziców,braci i szwagierkę Halinę 
         19.00            - Śp.Genowefa Maciejewska       
  
 
 
 
 
      Biuletyn” sponsorowany przez: MCNULTY – usługi pogrzebowe, całodobowo, 25 New North 
Parade, Huddersfield, tel. (01484) 426278     
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mailto:huddersfield@pcmew.org
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- Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane w naszym kościele na rzecz naszej 
Wspólnoty. W ubiegłym tygodniu zebrano: 

 Gift Aid                   - £240.50 
 Taca                                                                  - £316.25 
 Razem                                                               - £556.75 

 
-  Osoby liczące tace niedziele – dzisiaj liczą  pani Zuzanna Seale i pan Paweł Bąk a w 
następną niedzielę pani Maria Płońska i pan Jan Sobański. 
 
- Serdecznie dziękuję osobom, które pomagały w przygotowaniu Opłatka Parafialnego : pani 
kucharce za przygotowanie bardzo smacznego posiłku, pp.Roszkowskim, pp.Zamolskim, 
p.D.Igielskiej, p.Karolinie , p.Bernadecie Steliga-Łątka z mężem, p.Pawłowi Bąk ,paniom,które 
przygotowały „Jasełka” :  Annie Kręcisz z mężem, p.Ewa Rutka z mężem i p.Anna Łabno z 
mężem, dzieciom, które tak pięknie przedstawiały Jasełka, harcerzom ,osobom, które chciały 
pozostać anonimowe,osobom,które upiekły ciasto oraz wszystkim parafianom za poparcie. 
 
- Z Karty Żałobnej – zmarł pan Mieczysław Orliński nasz długoletni parafianin. Pogrzeb 
odbędzie się we wtorek 21 stycznia o godz.11.00 a następnie nabożeństwo na cmentarzu 
Lockwood.. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy wspólczucia. Rodzina zaprasza na 
poczęstunek do naszego ośrodka. Autobus na cmentarz zapewniony. Wieczny odpoczynek 
racz mu dać Panie... 
 
- We środę zapraszam na Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o 
godz.10.00. 
 
- Został zainstalowany nowy bojler w kościele. Szczególne słowa uznania kieruję pod adresem 
pana Kazimierza Owczarka za poświęcony czas oraz poświęcenie. Bóg zapłać. 
 
- Kólko Teatralne zaprasza na przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka w niedzielę 26 
stycznia po Mszy Świętej o godz.11.15. 
 
- Harcerstwo w Huddersfield zaprasza na Obiad ( 3 dania z winem) w niedzielę 9 lutego o 
godz.13.00 na sali naszego ośrodka. Cena biletu £10 dla dorosłych a dzieci do lat 15 wstęp £5. 
Bilety do nabycia u druhostwa Mańkowskich i pani Heleny Kurzyny. 
 
- Zbiórka na SPUC zostanie przeprowadzona w niedzielę 9 lutego na wszystkich Mszach 
Świętych. 
 
- Kolo Przyjaciół Harcerstwa Huddersfield dziękuje za wsparcie loterii, którą miało 
przyjemność zorganizować na Spotkaniu Opłatkowym. Dochód z loterii wyniósł £150 z czego 
£50 zostało przekazane jako ofiara dla naszej parafii a pozostałe £100 harcerze wykorzystają 
na swoje potrzeby.Serdecznie dziękujemy. 
 
- Serdecznie witamy w naszej parafii osoby, które przedstawią nam działalność Dywizjonu 
Maryi. Chciałbym zaprosić wszystkich parafian na „Apel Jasnogórski” w sobotę 25 stycznia o 
godz.21.00 w naszym kościele. 
 
- W związku ze sporzadzeniem nowego hormonogramu dekoracji kwiatowej w kościele proszę 
osoby, które dotychczas były w zespole,by potwierdziły dalszą chęć współpracy. 
Potwierdzeniem niech będzie karteczka z imieniem i nazwiskiem oraz numer kontaktowy. 
Dziękuję bardzo za dotychczasową współpracę. Anna Buba-Cisoń. 
 
- Podczas Opłatka Parafialnego były zbierane wolne datki .Zebrano £209 z czego wydano £166 
na pokrycie kosztów przygotowania naszej uroczystości. 
 


