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 Nr 188. IV NIEDZIELA ADWENTU. ROK C 
 

Niedziela, 19.12.2021 
IV NIEDZIELA ADWENTU 
 

930 

 

 
1100 

 

1900 

Za duszę sp. Bronisława SZYSZKO w 37. Rocznicę śmierci. Int. żony 
z rodziną. 
 

W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski. Int. Parafian 
 

Za śp. Stanisławę LISOWSKĄ w 2. Rocznicę śmierci. Int. wnuka. 

Poniedziałek, 20.12.2021 930 W int. sp. Władysława SARAD z ok. urodzin i Doris LOVELL -12th 

Anniversary Memorial Mass. 
Wtorek, 21.12.2021 930 Za śp. Marcina ŚWIDERSKIEGO. 

Środa, 22.12.2021 1900 
Dziekczynna za wszelkie łaski w 2021 roku w rodzinie ALLA, EATON, 
i NASH. 

Czwartek, 23.12.2021 930 
W int. Ewy z ok. imienin i urodzin – o błogosł. Boże i opiekę MB. Int. 
męża. 

Piątek, 24.12.2021 
WIGILIA BOŻEGO 

NARODZENIA 
930 Za śp. Marka MUSIAŁ. 

Sobota, 25.12.2021 
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO 

NARODZENIA 

0000 

 

930 

 

1100 

 
 

1900 

ZA PARAFIAN 
 

Za sp. Bronisława GUZIŃSKIEGO. Int. zony z rodziną 
 

O błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Marka WODECKIEGO 
z ok. 10. urodzin. Int. rodziców. 
 

ZA PARAFIAN 

Niedziela, 26.12.2021 
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY 

930 

 

1100 

 

 
1900 

Za sp. Monikę MROCZKOWSKĄ. Int. rodziny. 
 

W intencji Mieczysławy z ok. 71 urodzin z prośbą 
o błogosławieństwo Boże i opiekę MB. Int. rodziny. 
 

W int. sp. Roberta STRZAŁKOWSKIEGO. 

 

KANCELARIA PARAFIALNA 
Poniedziałek: 10.00-10.30 
Wtorek: 10.00-10.30 
Środa: 18.00-18.30 
Piątek: 15.45-16.15 
W innych przypadkach proszę o kontakt 

telefoniczny lub e-mail’owy. 
 

ADWENT 2021 
Dzisiaj trzecia niedziela adwentu. To szczególny 

czas przygotowania na spotkanie z Chrystusem na 
końcu czasów i tajemnicy betlejemskiej nocy 
w Uroczystość Bożego Narodzenia. 

Jak mówi antyfona ze mszy roratniej: 
Przeto żyjmy trzeźwo, pobożnie i sprawiedliwie, 
Oczekując nadziei i chwały przyjścia wielkiego Boga 
I Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. 

W kościele można nabyć opłatki na stół 
wigilijny. Przy okazji Bóg zapłać na każą ofiarę przy tej 
okazji złożoną. 
 

ZAMAWIANIE MSZY ŚW. NA ROK 2022 
Zachęcam do zamawiania mszy św. na 

następny rok. Warto to uczynić wcześniej, jeżeli 
w danym roku obchodzi się ważne uroczystości 
rodzinne, rocznice lub jubileusze. 

 

ŚWIĄTECZNY POŻĄDEK NABOŻEŃSTW 
- 24 XII, piątek, Wigilia Bożego Narodzenia: MSZA 
O PÓŁNOCY (PASTERKA). 
- 25 XII (sobota) Uroczystość Bożego Narodzenia: 
msze św. o godz. 9:30; 11:00 i o 19:00. 
- 26 XII (niedziela): msze św. o godz. 9.30, 11.00 
i o 19.00. 

 

SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA 
20 XII, PONIEDZIAŁEK: 
- 9:00 do 9:25 
- PO MSZY o 9:30 do 10:30 
 

21 XII, WTOREK: 
- 9:00 do 9:25 
- PO MSZY O 9:30 do 10:30 
 

22 XII, ŚRODA: 
 18:00 – 18:45 
 

23 XII, CZWARTEK: 
- 9:00 do 9:25 
- 18:00 – 19:00 
24 XII, PIĄTEK: 
- 9:00 do 9:25 
- PO MSZY o 9:30 do 10:30 

 

about:blank


 

DUSZPASTERSKIE ODWIEDZINY KOLĘDOWE 
W tym roku w ramach kolędy odwiedzę te 

rodziny, które wyrażą taką wolę. 
Przy wyjściu z kościoła znajdują się formularze, 

na podstawie których będą ustalane daty i godziny 
odwiedzin duszpasterskich. Bardzo proszę, aby po 
wypełnieniu oddać je tak szybko, jak to możliwe, aby 
móc wcześniej wszystko zaplanować. 

„Kolęda” to okazja do spotkania, wspólnej 
modlitwy i wiara w moc błogosławieństwa rodziny 
i domu. Podczas odwiedzin kolędowych będzie również 
aktualizowana lista osób należących do parafii oraz 
(tam, gdzie to konieczne) wypełnienie nowego 
formularza ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie 
z nowymi przepisami RODO. 
 

CHRZEST 
Rodziców chcących zapisać dziecko do chrztu i ustalić 

datę przyjęcia sakramentu proszę o umówienie drogą mailową 
lub telefoniczną spotkania w kancelarii. Dzieci chrzcimy poza 
Mszą świętą w prostej ceremonii z możliwym udziałem tylko 
najbliższej rodziny.  
Bardzo proszę o kontakt przynajmniej na miesiąc przed 
planowaną datą chrztu. 

BARDZO PROSZĘ RÓWNIEŻ, ABY RODZICE 
I CHRZESTNI DOSTARCZYLI METRYKI CHRZTU. W PRZYPADKU 
CHRZESTNYCH WAŻNA JEST ADNOTACJA O BIERZMOWANIU 
ORAZ ZAŚWIADCZENIE PROBOSZCZA O TYM, ŻE DANA OSOBA 
MOŻE BYĆ RODZICEM CHRZESTNYM. 
 
 

INFORMACJE DLA PRAGNĄCYCH ZAWRZEĆ 
MAŁŻEŃSTWO 

Polacy uczęszczający do angielskich kościołów 
katolickich muszą skontaktować się ze swoim proboszczem, 
który wyjaśni im procedury obowiązujące w tym kraju. 
Narzeczeni, którzy mieszkają w Anglii ponad 6 miesięcy i należą 
do parafii Polskiej Misji Katolickiej oraz pragną zawrzeć 

sakramentalny związek małżeński powinni skontaktować się ze 
swoim duszpasterzem 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. 
 KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
 Kurs przedmałżeński odbędzie się w następujące dni 
po mszy o godz. 19.00: 9 stycznia (niedziela), 16 stycznia 
(niedziela), 23 stycznia (niedziela) i 29 stycznia (sobota). 
 Bardzo proszę, aby wcześniej wyrazić swoją wolę 
uczestniczenia w tym kursie, czyli zapisać się. 
 

I KOMUNIA 2022 
Najbliższe spotkanie: 9 stycznia po Mszy św. 

o 11:00. 
 

BIERZMOWANIE 2022 
Najbiższe spotkanie kandydatów do 

bierzmowania: 16 stycznia po Mszy św. o godz. 
 

KRĄG BIBLIJNY 
Zainteresowanych wspólną modlitwą i rozważaniem 

Słowa Bożego zapraszam na spotkanie we wtorek o godz. 
18:15. 

 

SPOTKANIA GRUPY AL-ANON 
W czwartki o godzinie 19.00 odbywają się spotkania 

grupy Al-Anon, powstałe w celu niesienia pomocy rodzinom 
uzależnionych. Jeśli ktoś boryka się z problemem uzależnienia 
w rodzinie to zapraszamy - jest rozwiązanie! Czwartek godzina 
19.00 wejście boczne kościoła.  

Na tablicy ogłoszeń znajduje się również ulotka 
z kontaktem. 

 

 PODZIEKOWANIE 
Corki z rodzina sp. Pani Jadwigi Szyszko serdecznie 

dziekuja wszystkim, ktorzy uczestniczyli na pogrzebie naszej 
mamy w ubiegla srode 15 grudnia. 
Dziękujemy Kasi za granie organow i Grzegorzowi za śpiew, Pani 
Izie za ułożenie kwiatow przy oltarzu i Zbyszkowi za pomoc 
w kosciele. 

Dziekujemy rowniez wszystkim ktorzy przekazali 
darowizne na wybrane organizacje charytatywne.

SPRAWY FINANSOWO – GOSPODARCZE 
 

CZEKAJĄCE NAS KONIECZNE PRACE: 

W najbliższym czasie czekają nas konieczne prace związane z otrzymaniem niezbędnych certyfikatów oraz kontrola 

przeciwpożarowa. Oprócz tego zamontowany zostanie system CCTV. Musimy także naprawić zniszczone wilgocią 

i zagrzybieniem części murów kościoła. Dlatego tym bardziej dziękuję za wszystkie ofiary składane na kościół. Ofiary na ten cel 

można składać do koszyków przy wyjściu z kościoła lub dokonywać przelewu na konto parafii. 

Dane konta: PCM BEDFORD 30-94-57 00621281 

W niedzielę 12 grudnia „składka” wyniosła:  

Gift Aid: £ 170.00; taca: £ 465.00; składka parafialna (indywidualne ofiary) £ 445.00, przelew bankowy: £ 00.00; - razem: 

£ 1080.00 

Pragnę podziękować osobom z Koła Żywego Różańca, jak i wszystkim darczyńcom, za złożoną ofiarę, troskę o kościół 

i parafię. 

ZASADY ZACHOWANIA W KOŚCIELE PODCZAS PANDEMII 

- proszę, aby nie uczestniczyć w nabożeństwach, jeśli ma się objawy Covid-19 lub jeśli mieszka z chorym na 
Covid-19. 
- należy zdezynfekować dłonie przy wejściu i przy wyjściu z kościoła. 
- osoby uczestniczące w liturgii muszą nosić okrycia twarzy, chyba że istnieje rzeczywiste zwolnienie lub 
osoba prowadzi nabożeństwo lub uczestniczy w roli, która wymaga zdjęcia maski na pewien czas. 
- dzieci nie mogą chodzić po kościele, bardzo proszę, aby cały czas byli przy rodzicach. 


