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OGŁOSZENIA - WYDARZENIA

Czym jest Niepokalane Poczęcie?
Wyraża prawdę o tym, że 

rodzice Maryi - Joachim  

i Anna - poczęli swoją cór-

kę, która została przez Boga 

zachowana od zranienia 

grzechem pierworodnym. 

Poczęcie nieskalane przez 

grzech pierworodny do-

tyczy tylko Maryi, która  

w wyjątkowy sposób została zachowana od grzechu ze względu na to, że 

stała się Matką Syna Bożego.

Niepokalane poczęcie jest czymś innym od dziewiczego poczęcia Jezu-

sa Chrystusa przez Maryję z Ducha Św. Boża interwencja w wypadku po-

czątku życia Maryi nie polegała na zastąpieniu działania rodziców, ale na 

ochronie jej duszy przed skutkami grzechu pierworodnego. Oczywiście 

Syn Boży w swoim człowieczeństwie również nie był dotknięty grzechem. 

Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi można przyjąć jednie rozu-

mem oświeconym wiarą. Kościół uroczyście ogłosił ją jako dogmat wiary  

w środku epoki racjonalizmu i scjentyzmu w połowie XIX w. Prawda  

o niepokalanym poczęciu jest również dla wszystkich chrześcijan znakiem 

ukazującym, jak wielkie rzeczy Bóg może zdziałać w człowieku, i jakie ma 

plany wobec każdego: doprowadzić do pełni człowieczeństwa i świętości.



KOLĘDA - WIZYTA DUSZPASTERSKA’23

Od dzisiaj 4 grudnia w kruchcie kościoła oraz w zakrystii będą wy-
stawione karty kolędowe na wizytę duszpasterską 2023. Osoby, któ-
re pragną zaprosić księdza, proszone są o wypełnienie formularzy  
i oddanie ich do duszpasterzy, do świąt Bożego Narodzenia. 

ADWENT’22

Trwamy w Adwencie - Adwent to czas radosnego oczekiwania na 
Boże Narodzenie. Zapraszamy zatem przez cały ten okres na nabo-
żeństwa związane z Adwentem. Od poniedziałku do soboty o godz. 
6:30 będziemy śpiewać Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Pan-
ny, po których będzie odprawiana Msza św. roratna. W tygodniu 
zapraszamy również na Roraty wieczorem w czwartki, adresowane 
przede wszystkim dla najmłodszych naszych parafian. Serdecznie 
zapraszamy i prosimy o zabranie lampionów.

Po ponad pół rocznej przerwie 4 grudnia wracają parafialne her-
batki, które organizować będzie Żywy Różaniec. Całkowity dochód 
przeznaczony jest na ogrzewanie kościoła i sali. Podczas herbatek  
w nowym parafialnym kiosku oraz przed kościołem będą sprzeda-
wane:
- świece Caritas - £7
- Parafialny kalendarz - £7
- Opłatki - £2
- Jubileuszowa książka o parafii: „Wczoraj, dziś i jutro” - £12,5
Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie również na opłatę ra-
chunków za prąd i gaz.

KAWIARENKA, KALENDARZE, ŚWIECE I OPŁATKI

Parafialny sylwester - It’s now or never

Od dzisiaj będą do nabycia bilety na parafialny Sylwester pt.:  
„It’s now or never”. Bilety rozprowadzać będzie Jerzy Majchrzakow-
ski, cena biletu to £60 za osobę.  



Zapraszamy wszystkie pary, które w najbliższym czasie planują za-
warcie sakramentalnego związku małżeńskiego na kurs przedmał-
żeński, który odbędzie się w sobotę 10 grudnia oraz 17 grudnia, 
również sobota. Pierwsze spotkanie rozpocznie się o godz. 18:00, 
natomiast drugie o godz. 20:00. Oba spotkania stanowią integralną 
całość i są potrzebne do odbycia całego kursu. 
Zapisy są na pierwszym spotkaniu. 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

W nocy z 7 na 8 grudnia, kiedy przeżywamy uroczystość Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zapraszmy 
na cało -nocne czuwanie od 21:00 do 6:30. Rozpoczynamy od 
Apelu Jasnogórskiego, a kończymy porannymi Godzinkami. 
8 grudnia kościół będzie otwarty na adorację od godz. 12:00 
do 13:00.

Nocne czuwanie

W następną niedzielę 11 grudnia zostanie zorganizowana druga 
dodatkowa składka na Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie.

Dodatkowa Składka

W przyszłą niedzielę podczas parafialnych herbatek będzie spotak-
nie ze św. Mikołajem. 

KAWA Z MIKOŁAJEM

Z przykrością informujemy, że 29 listopada w szpitalu po otrzymaniu 
sakramentów odszedł do Pana śp. Marek Wróbel. 
Data pogrzebu nie jest jeszcze znana.

7 grudnia w Krematorium Blackley pożegnamy śp. Ryszrarda 
Czyszczoń. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 10:00.

Dobry Jezu, a nasz Panie - daj im wieczne spoczywanie.

Z żałobnej karty



INTENCJE MSZALNE 
CZWARTEK, 8 grudnia
NIEPOKOLANEGO POCZĘCIA NMP
6:30 Godzinki 
7:00 śp. Dariusz Dębek - greg. 24
12:00-13:00 - Adoracja Najświętszego Sakr.
19:30 śp. Jadwiga Pawlik w 12. rocz. śmierci
 
PIĄTEK, 9 grudnia
6:30 Godzinki 
7:00 śp. Dariusz Dębek - greg. 25
15:00 Za Parafię i Parafian
19:30 

SOBOTA, 10 grudnia
św. Franciszka Ksawerego
6:30 Godzinki 
7:00 śp. Dariusz Dębek - greg. 26
19:30 śp. Elżbieta Brodko

III NIEDZIELA ADWENTU 
11 grudnia
8:00 śp. Dariusz Dębek - greg.27
10:00 śp. Piotr
12:00 O Boże błog. i potrzebne łaski i opiekę   
 Matki Bożej dla Jana z ok. urodzin.
19:00 śp. Wojciech Mączka

II NIEDZIELA ADWENTU 
04 grudnia
Sobota - Msza św. wieczorna
19:30 1) śp. Aleksander Panasiuk w 57 rocz.   
 śmierci
 2) śp. Marek Wróbel

8:00 śp. Dariusz Dębek - greg. 20
10:00 1) śp. Jadwiga Pawlik i zmarli z rodziny   
 Pawlik i Brzezińskich
 2) śp. Janina, Eugenia Karpińska 
12:00 śp. Marian Kijowski w 44. rocz. śmierci
19:00 W dniu imienin Barbary oraz z prośbą o  
 Bożą łaskę wiary dla jej Rodziny. 

PONIEDZIAŁEK, 5 grudnia
6:30 Godzinki 
7:00 1) śp. Dariusz Dębek - greg. 21
 2) śp. Ernestyna i Tadeusz Bockenheim.
 
WTOREK, 6 grudnia
6:30 Godzinki 
7:00 śp. Dariusz Dębek - greg. 23
19:30

ŚRODA, 7 grudnia
św. Ambrożego 
6:30 Godzinki 
7:00 śp. Dariusz Dębek - greg. 23
19:30 Dziękczynna za 50 lat życia
21:00-6:30
Adroracja Najświętszego Sakramentu 
Nocne Czuwanie

ADRES PARAFIALNY i DOM ZAKONNY:
Duszpasterstwo prowadzą księża i bracia chrystusowcy
przy pomocy Misjonarek 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. - 7:40 - 9:00 
Śr. - 7:40 - 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. 


