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PARAFIA - OGŁOSZENIA - WYDARZENIA

W październiku, w miesiącu różańcowym, zapraszamy  
do wzięcia udziału w akcji - „Odmawiaj Różaniec - Bądź Wielki” . 

Ta inicjatywa to zachęta, aby w kończącym się roku jubileuszo-
wym 75-lecia istnienia naszej wspólnoty odmawiać przez cały 

miesiąc choćby jedną, jedyną dziesiątkę różańca świętego  
w intencji naszej parafii i parafian. 



PIERWSZY CZWARTEK ORAZ PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

W najbliższym tygodniu wypada pierwszy czwartek oraz pierwszy 
piątek miesiąca. W czwartek zapraszamy na nabożeństwo Godziny 
Świętej po wieczornej Mszy św. W piątek w godzinach dopołudnio-
wych odwiedzimy naszych starszych i chorych parafian. Wieczo-
rem zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 
19:00 po której będzie Eucharystia.
Zapraszamy do skorzystania ze sakramentu pokuty i pojednania.

WYPOMINKI/WYMIENIAKI

Od przyszłej niedzieli 9 października w kruchcie kościoła będą do-
stępne wymienianki na listopadowe modlitwy za zmarłych z naszych 
rodzin i przyjaciół. Wypełnione kartki wypominkowe prosimy skła-
dać w zakrystii u duszpasterzy. Bardzo prosimy o czytelne (w mia-
nowniku) wypisywanie imion i nazwisk zmarłych. 
W tym roku będą dostępne także wypominki roczne, o których po-
wiemy więcej w przyszłym tygodniu.  

RÓŻAŃCOWY MIESIĄC

Codziennie od wtorku do soboty około godz. 19:10 będziemy od-
mawiać przy wystawionym Najświętszym Sakramencie różaniec 
święty. Zapraszamy wszystkich do odmawiania tej cudownej modli-
twy czy to w kościele, czy też w domu lub w drodze do pracy, lub 
na spacerze. W niedzielę różaniec będzie odmawiany przez cały 
miesiąc przed Mszą św. o godz. 10:00



I KOMUNIA ŚW.

Przed nami ostatni tydzień zapisów do I Komunii św. dla dzieci  
z rocznika 2014 lub starszych. Formularze są dostępne w kruchcie 
kościoła lub w zakrystii u kapłanów. Wypełnione formularze prosimy 
składać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Pierwsze spotkanie 
planowane jest na sobotę 8 października w kościele, o godz. 14:00.

MSZA ŚW. DOŻYNKOWA

W następną niedzielę 9 października o godz. 12:00 zostanie odpra-
wiona Msza św. dożynkowa, podczas której będziemy dziękowali 
Bogu za tegoroczne plony oraz będziemy prosili, aby zachował nas 
od głodu i innych nieszczęść. 



INTENCJE MSZALNE 
CZWARTEK, 6 października
św. Brunona

7:00 śp. Józef Bem - greg. 25
19:30 

PIĄTEK, 7 października
NMP Różańcowej
7:00 śp. Józef Bem - greg. 26
15:00 
19:30 śp. Elżbieta Żurowska

SOBOTA, 8 października
św. Teresy od Dzieciątka Jezus

7:00 śp. Józef Bem - greg. 25
19:30 śp. Mirosław Barakowski w 2. rocznicę
 śmierci

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA,  
9 października
8:00 śp. Józef Bem - greg. 28
10:00 O błogosławieństwo i szczęśliwą po  
 dróż dla rodziny
12:00 śp. Emilia Rodzewska oraz śp. Edmund  
 Radzewski w miesiąc po śmierci
19:00 Z ok. 10. urodzin Weroniki jako podzię  
 kowanie za dar życia z prośbą o dalsze  
 Boże błog. 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 
2 października
Sobota - Msza św. wieczorna
19:30 śp. Andrzej Hopfer
8:00 śp. Józef Bem - greg. 21
10:00 O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę   
 Matki Bożej dla LSO i ich rodzićów w   
 nowym roku duszpasterskim. 
 Wymiana Tajemnic Różańca Świętego
12:00 sp. Helena, Kazimierz, Krzysztof i Fran- 
 ciszek Kowalewscy. 
19:00 W 6. rocz. urodzin dla Matyldy, z prośbą
 o dalsze łaski. 

PONIEDZIAŁEK, 3 października
7:00 1) śp. Józef Bem - greg. 22
 2) śp. babcia Antonia w 13 rocz. śmierci

WTOREK, 4 października
św. Franciszka z Asyżu

7:00 śp. Józef Bem - greg. 23
19:30 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Karo- 
 liny i Rafała z podziękowaniem za   
 opiekę
 
ŚRODA, 5 października
św. Faustyny Kowalskiej

7:00 śp. Józef Bem - greg. 24
19:30 Dziękczynna za wszelkie otrzymane
 łaski.

ADRES PARAFIALNY i DOM ZAKONNY:
Duszpasterstwo prowadzą księża i bracia chrystusowcy
oraz siostry Misjonarki Chrystusa Króla
Sławomir Strycharski SChr, Karol M. Rogasik SChr
Ewelina Majkowska MChr oraz Teresa Czyżak MChr

194-196 Lloyd Street North, 
M14 4QB, Manchester
tel. 0161 226 15 88

manchester@pcmew.org
parafiamanchester.pl

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
Pn. - 7:30 - 9:00 
Śr. - 7:30 - 9:00 

Wt.- po wieczornej Mszy św.
Czw. - po wieczornej Mszy św.

z wyjątkiem pierwszych czwartków miesiąca 

lub po telefonicznym
wcześniejszym

umówieniu
Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego prosimy  

o osobne umówienia. 


