25 września 2022

Numer 38

MISERICORDIA
PARAFIA - OGŁOSZENIA - WYDARZENIA

ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE - MÓDL SIĘ ZA NAMI
Od kilkunastu lat w naszej parafii przywrócony został przepiękny
zwyczaj odmawiana codziennie po każdej mszy św. modlitwy do św. Michała Archanioła.
Modlitwa ta została ułożona
w 1884 r. przez papieża Leona XIII. Szczególny nacisk na
odmawianie tej modlitwy kładł
św. Jan Paweł II.
W środę 4 września
2019 r., została przywieziona
z Gargamo, z południowych
Włoch, figura przedstawiająca
Księcia Zastępów Anielskich.
Jest to dar od rodziny naszego parafianina, która pragnęła
zachować anonimowość.
Przez okres pandemii, kiedy kościoły były pozamykane, a księżom zabroniono publicznej celebry, modlitwa do
św. Michała miała szczególne
znaczenie w prośbie o ponowne przywrócenie publicznej Liturgii
i zakończenie pandemii.
Uroczyste poświęcenie figury św. Michała wraz zawierzeniem
całej parafii i wszystkich parafian odbyło się w święto Archaniołów
29 września 2020 r.

MINISTRANT, LEKTOR, KANTOR - ZNACZY SŁUŻBA
Serdecznie zapraszamy chętne osoby do służby podczas Mszy św.
Młode osoby do służby przy ołtarzu Pańskim jako ministrant, natomiast pozostałych do posługi jako lektor lub kantor, czyli ten kto czyta
i śpiewa Słowo Boże. Więcej informacji u duszpasterzy.
Zapraszamy także chętne osoby, które chciały by służyć pomocą
w zbieraniu składek lub w innych posługach.
ŚWIĘTO ARCHANIOŁÓW - MICHAŁA, RAFAŁA I GABRIELA
W czwartek 29 września w Kościele obchodzimy święto Archaniołów - św. Michała, św. Rafała i św. Gabriela. Serdecznie zapraszamy
na wieczorne nabożeństwo podczas, którego na kolejny rok zawierzymy siebie i parafię św. Michałowi, aby chronił nas przed złym duchem.
19:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
19:15 - Litania do św. Michała oraz akt zawierzenia
19:30 - Msza św. o Archaniołach
Po Mszy św. odśpiewamy Apel Jasnogórski do Królowej Aniołów
I SOBOTA MIESIĄCA
W przyszłą sobotę 1 października po Mszy św. o godz. 19:00 zapraszamy na nabożeństwo I soboty miesiąca.
Podczas objawienia 13 lipca 1917 r. w Fatimie, Matka Boża powiedziała dzieciom: „...widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na
świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”.
Nabożeństwo pierwszych sobót ma charakter pokutny i jest formą
wynagrodzenia za grzechy przeciw Bogu i Matce Bożej oraz wyproszeniem łaski nawrócenia dla grzeszników.

I KOMUNIA ŚW.
Cały czas trwają zapisy do I Komunii św. dla dzieci z rocznika 2014
lub starszych. Możliwość zapisów będzie jeszcze przez dwa tygodnie. 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.
ŻYWY RÓŻANIEC
W przyszłą niedzielę, 2 października zapraszamy przed Mszą św.
o godz. 10:00 na odmówienie różańca św. Po Mszy św. będzie wymiana tajemnic różańca świętego
w ramach parafialnej grupy Żywego Różańca.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich do włączenia się w parafialną
akcję Żywego Różańca, polegającą na odmawianiu codziennie jednej dziesiątki różańca w ramach
róży różańcowej, którą tworzy 20 osób. Członek Żywego Różańca
odmawiając jedną dziesiątkę dziennie dostępuje takich łask jakby
odmówił cały różaniec. Dzieje się tak, gdyż jest on we wspólnocie
modlitewnej i kolejne osoby z róży dopełniają modlitwę różańcową
rozważając pozostałe tajemnice.
W roku Jubileuszowym pragniemy zachęcić wszystkich parafian, aby
przez cały miesiąc październik odmawiali chociażby jedną dziesiątkę różańca w intencji naszej parafii i parafian.

INTENCJE MSZALNE
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 25 września

Sobota - Msza św. wieczorna
19:30 1) W 6. rocznicęślubu Małgorzaty i 		
Grzegorza i opiekę Bożą dla córki 		
Helenki
2) śp. babcia Józefa, śp. dziadek Józef
Więckowscy - od wnuków Rafała i Anety
8:00 śp. Józef Bem - greg. 14
10:00 Za zmarłych przyjaciół: śp. Wiesław 		
Makarewicz, śp. Zygmunt Weselak, 		
jego śp. rodziców i śp. Jerzy Hebda.
12:00 O Boże błog. opiekę Matki Bożej dla Ani
i Adama z ok. urodzin
19:00 śp. Krystyna Bielec w 44 .rocz. śmierci

PONIEDZIAŁEK, 26 września
7:00 1) śp. Józef Bem - greg. 15

WTOREK, 27 września
św. Wincentego a Paulo

7:00 śp. Józef Bem - greg. 16
19:30 śp Leokadia Lachowska i zmarli
z rodziny.

ŚRODA, 28 września
św. Wacława

7:00 śp. Józef Bem - greg. 17
19:30 O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę 		
Matki Bożej dla Oskara z ok. 10. rocz. ur.

CZWARTEK, 29 września

Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

7:00 śp. Józef Bem - greg. 18
19:30 Za Arkadiusza i Beatę Samulskich
w 15. rocznicę ślubu.

PIĄTEK, 30 września
św. Hieronima

7:00 śp. Józef Bem - greg. 19
15:00 śp. Stanisława Batko i zmarłych z rodziny.
19:30 śp. Franciszek i Helena i braciszek 		
Ryszard (Msza św. od Świeczkowskich
i Brzezińskich)

SOBOTA, 1 października
św. Teresy od Dzieciątka Jezus

7:00
19:30
20:15

śp. Józef Bem - greg. 20
śp. Andrzej Hopfer
Nabożeństwo I Soboty Miesiąca

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA,
2 października
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 Franciszek Kowalewscy.
19:00 W 6. rocz. urodzin dla Matyldy, z prośbą
o dalsze łaski.

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
ADRES PARAFIALNY i DOM ZAKONNY:
Pn. - 7:30 - 9:00
Duszpasterstwo prowadzą księża i bracia Chrystusowcy
Śr. - 7:30 - 9:00
oraz Siostry Misjonarki Chrystusa Króla
Wt.po
wieczornej
Mszy św.
Sławomir Strycharski SChr, Karol M. Rogasik SChr
Czw. - po wieczornej Mszy św.
Ewelina Majkowska MChr oraz Teresa Czyżak MChr
z wyjątkiem pierwszych czwartków miesiąca
194-196 Lloyd Street North,
lub po telefonicznym
M14 4QB, Manchester
wcześniejszym
tel. 0161 226 15 88
umówieniu
Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego prosimy
manchester@pcmew.org
o osobne umówienia.
parafiamanchester.pl

