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Już od 2. grudnia zapraszamy na Adwentowe
nabożeństwa.
Codziennie od poniedziałku do soboty:
Godzinki - 6:30
Roraty - 7:00
Roraty dla dzieci we wtorki i w czwartki o godz. 19:30.

PARAFIALNE WIADOMOŚCI
ADWENT.

Od 2. grudnia wracamy do publicznego celebrowania Mszy św.
Zapraszamy zatem w najbliższą środę na Godzinki ku czci NMP
o godz. 6:30, po której będzie sprawowana Msza św. roratnia, o godz.
7:00. Poranne adwentowe nabożeństwa będą celebrowane codziennie
od poniedziałku do soboty. Roarty dla dzieci będą we wtorki i czwartki
o godz. 19:30. Serdecznie zapraszamy, prosimy o zabranie lampionów.

I KOMUNIA ŚW.

Piąte spotkanie dzieci komunijnych planowane jest na 5. grudnia,
sobota. Spotkanie odbędzie się na Sali Parafialnej i będzie podzielone
na dwie grupy po 15: dziecko plus jeden rodzic. Grupa „A” będzie
miała spotkanie o godz. 14:00, grupa „B” o godz. 15:00. Rodzice dostaną
wiadomość w jakiej grupie znajdzie się ich dziecko.

BIERZMOWANIE

W kruchcie kościoła wystawione są formularze zgłoszeniowe do
Sakramentu Bierzmowania. Kandydat do bierzmowania powinien
mieć ukończone 14. rok życia.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 12. grudnia, w kościele,
o godz. 19:30. Jest to Msza św., po której odbędzie się katecheza.

I ŚLUBUJĘ CI....

Kurs przedmałżeński w naszej parafii odbędzie się w sobotę,
5. grudnia, o godz. 16:00. Kurs będzie się składał z dwóch spotkań, drugie
spotkanie odbędzie się 12. grudnia. Zapisy na pierwszym spotkaniu.
Obydwa spotkania są obowiązkowe. Pierwsze spotkanie odbędzie się
na Sali Parafialnej o godz. 16:00.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W poniedziałek pożegnamy śp. Agnieszkę Kalinowską, która zmarła 8
listopada, w wieku 40 lat.
Jej pogrzeb odbędzie 30 listopada, poniedziałek o godz. 11:45. Po Mszy
św. udamy się do Krematorium.
Dobry Jezu, a nasz Panie - daj jej wieczne spoczywanie.

Z AMBONY
OTWARCIE KOŚCIOŁA
1. Przede wszystkim prosimy o zachowanie ostrożności i przestrzeganiu
wszelkich zasad higieny. Proszę pamiętać, że osoby mające objawy przeziębienia lub grypy nie powinny uczestniczyć w nabożeństwach. Informujemy, że aby móc wziąć udział w niedzielnej Mszy św. (sobotnią
włącznie) prosimy o rejestrację na parafialnej stronie.
W tygodniu zapisujemy się jak dotychczas na listę, w kruchcie kościoła.
2.W kościele przebywamy w maseczkach zakrywających usta i nos.
3. W obecnym czasie udzielamy Komunię św. tylko i wyłącznie na
rękę. Istnieje możliwość przyjęcia Komunii na korporalik. Komunię na
rękę przyjmujemy na lewą dłoń, a prawą spożywamy. Komunię spożywamy na oczach kapłana.
6. W trakcie otwartych kościołów (adoracja Najświętszego
Sakramentu, codziennie od wtorku do soboty, o godz. 19:00) istnieje
możliwość, aby się wyspowiadać. Osoby pragnące skorzystać z
sakramentu pokuty i pojednania prosimy, aby podeszły do kapłana.
Przypominamy, że wieczorna Msza św. w tygodniu sprawowana jest o
godz. 19:30. O godz. 19:00 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu.
Od przyszłej niedzieli w kruchcie kościoła będzie możliwość nabycia:
opłatków, świec Caritasu oraz Parafialnego Kalendarza na 2021 rok.
Dochód ze sprzedaży wspiera Liturgiczną Służbę Ołtarza, zachęcamy
do wsparcia.
Dziękujemy tym wszystkim którzy w drugim lockdownie wspierali nasz
kościół poprzez modlitwę oraz dary materialne.
1. grudnia, wtorek, po adoracji, zapraszamy chętnych do posprzątania i
przygotowania świątyni na publiczną celebrację Liturgii.

Intencje Mszalne

Czwartek, 3 grudnia.
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29. listopada

św. Franciszka Ksawerego.

9:00 1) śp. Ted Davis - greg. 19.
2) śp. Janina Cop w 2. rocz. śmierci
3) śp. Ryszard Pałeczka.
18:00 O dobre przeżycie Adwentu i pełne 		
otwarcie kościoła.

7:00 Roraty: śp. Ted Davis - greg. 23.
19:30 Roraty:

Piątek, 4 grudnia

św. Andrzeja Apostoła - święto.

7:00 1) śp. Ted Davis - greg. 20
2) W Panu Bogu wiadomej.
11:45 Pogrzeb śp. Agnieszka Kalinowska

7:00 Roraty: 1) śp. Ted Davis - greg. 24.
2) śp. Marian Kijowski oraz
śp. Stanisław Kijowski.
15:00 Za syna Adriana o dobry przebieg
operacji.
19:30 Z okazji imienin Barbary z prośbą o 		
Bożą opiekę i łaskę wiary 			
dla rodziny.

Wtorek, 1 grudnia.

Sobota, 5 grudnia.

Poniedziałek, 30. listopada

7:00 śp. Ted Davis - greg. 21.
18:30 W intencji Parafii.

OTWARCIE KOŚCIOŁA
Środa, 2 grudnia.

7:00 Roraty: śp. Ted Davis - greg. 25.
2) śp. Marian Kijowski oraz
śp. Stanisław Kijowski
19:30
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6 grudnia.
7:00 Roraty: śp. Ted Davis - greg. 22.
19:30 Za zmarłych polecanych w wypomi-		 8:00 śp. Ted Davis - greg. 26.
10:00 śp. Ernestyna i Tadeusz Bockenhaim.
nkach.
12:00 śp. Helena Toboła w 5. rocz. śmierci.
19:00 O Boże błog., potrzebne łaski i opie-		
kę Matki Bożej dla Sabiny i Domini-		
ka.

ADRES PARAFIALNY i DOM ZAKONNY
Duszpasterstwo prowadzą chrystusowcy
Sławomir Strycharski, Karol M. Rogasik, Edward Sopala
194-196 Lloyd Street North, M14 4QB; Manchester
tel. 0161 226 15 88
manchester@pcmew.org
mass.booking@parafiamanchester.pl
pastoral@parafiamanchester.pl
parafiamanchester.pl
KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
Pn. - 7:30 - 9:00
Śr. - 7:30 - 9:00
Wt.- 20:00 - 20:30
Czw. - 20:00 - 20:30

