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 Nr 233. III NIEDZIELA ADWENTU. ROK A 
 

NIEDZIELA, 11.12.2022 
III NIEDZIELA ADWENTU 

NIEDZIELA LAETARE 

930 

 

1100 

 
 

1900 

Za śp. Rodziców Marianny i Stanisława GAWRON. Int. córki. 
 

W int. sp. Grażyny NAJDA. 
 

W int. śp. Ryszarda RODAKA w 2. roczn. śmierci. 

Poniedziałek, 12.12.2022 
NMP Z GUADALUPE 

930 Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

Wtorek, 13.12.2022 
ŚW. ŁUCJI 

930 Za zmarłych z „wypominek”. Int rodziny. 

Środa, 14.12.2022 
ŚW. JANA OD KRZYŻA 

1900 W int. śp. Marii RAK w 5. roczn. śmierci. 

Czwartek, 15.12.2022 
 

930 

 
1900 

W int. śp. Władysława SZCZEBAKA. Int. kolegi. 

Piątek, 16.12.2022 
1500 

 

Za dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

Sobota, 17.12.2022 
ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO 

930 

 
 

 

1900 

W szczególnej intencji Magdy o Bożą opiekę dla niej i jej 
rodziny. 
 

WYSTAWIENIE NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU 
 

W int. śp. Jacka MIERZYŃSKIEGO. 

NIEDZIELA, 18.12.2022 
IV NIEDZIELA ADWENTU 

930 

 
 

1100 

 

1900 

O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki 
TOMA z okazji urodzin. 
 

W int. dziękczynnej za otrzymane łaski. Int. Parafian 
 

W int. śp. Danuty PIETREWICZ i syna Patryka. Od kolegów 
i koleżanek z pracy. 

 

 
 

Dzisiaj przypada trzecia niedziela adwentu, czasu 

radosnego przygotowania na przyjście Pana Jezusa na 

końcu czasów oraz w liturgicznych obchodach Jego 

narodzenia w Betlejem.  
 

SPOWIEDŹ 
OKAZJA DO SPOWIEDZI PÓŁ GODZINY PRZED 

MSZĄ ŚWIĘTĄ (Z WYJĄTKIEM NIEDZIELI PRZED MSZĄ 
O 11.00) ORAZ W SOBOTĘ PÓŁ GODZINY PO MSZY 
ŚW. PORANNEJ. 

 

CHRZEST 

Rodziców chcących zapisać dziecko do chrztu 

i ustalić datę przyjęcia sakramentu proszę o kontakt 

co najmniej na miesiąc przed planowaną datą chrztu.  

BARDZO PROSZĘ RÓWNIEŻ, ABY RODZICE 

I CHRZESTNI DOSTARCZYLI METRYKI CHRZTU. 

W PRZYPADKU CHRZESTNYCH WAŻNA JEST 

ADNOTACJA O BIERZMOWANIU. 
 

 

 

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 nie później niż 6 miesięcy przed 

planowaną datą ślubu. 
 

I KOMUNIA ŚW. W 2023 ROKU 

Dzisiaj po mszy św. o godz. 11:00 katecheza 

dla dzieci 
 

 

BIERZMOWANIE 2023 

Dzisiaj spotkanie na mszy św. o godz. 19:00. 
 
 

                                                                          KRĄG BIBLIJNY 

Zainteresowanych wspólną modlitwą 

i rozważaniem Słowa Bożego zapraszam na spotkanie 

about:blank


we wtorek o godz. 18:15. 
 

OPŁATKI WIGILIJNE 

Opłatki wigilijne są do nabycia przy ołtarzu Matki 

Bożej Ostrobramskiej. 

Bóg zapłać za każdą ofiarę złożoną przy okazji 

nabywania opłatków. 
 

KOLĘDA 

Istnieje możliwość zgłaszania swojej woli 

i zaproszenia kapłana w ramach duszpasterskich 

odwiedzin kolędowych popularnie zwanych kolędą.  

Chętnych proszę o wypisanie i oddanie mi 

formularza z potrzebnymi danymi. Formularze te 

znajdują się przy wejściu do kościoła. 

Aby organizacyjnie wszystko ułatwić oraz każdą 

kolędę jak najlepiej zaplanować, będę wdzięczny za 

złożenie wszystkich zgłoszeń do czwartej niedzieli 

adwentu, czyli do 18 grudnia. 

 
SPRAWY FINANSOWO – GOSPODARCZE 

Dane konta: PCM BEDFORD 30-94-57 00621281 

W ostatnią niedzielę „składka” wyniosła: £ 505.00; 

Gift Aid za grudzień: £ 922.00 

W dzisiejszą niedzielę druga składka na Kościół w Potrzebie na Wschodzie 

Bardzo dziękuję Paniom z Żywego Różańca za ofiarę £ 170.00 na potrzeby naszego kościoła. 
 

Udało nam się zakończyć naprawę ścian w prezbiterium i za chrzcielnicą. Naprawa ścian kosztowała nas £ 1,580.00. 

Została również naprawiona ściana po usunięciu nieużywanego pieca przy wejściu do kościoła. Dziękuję osobom, które 

się tego podjęły i to wykonały. 
 

Jak informowałem, przeprowadzono tzw. survey kościoła z przedstawicielami diecezji w celu uzyskania ekspertyzy 

i raportu na temat koniecznych prac remontowych i ich kolejności, które bezwzględnie muszą być wykonane. 

Najistotniejsze wskazania tego raportu: 

1. Prace na teraz (!): 

- instalacja przeciwpożarowego systemu alarmowego: w tym tygodniu otrzymaliśmy kosztorys tej inwestycji – 

koszt instalacji wynosi £ 13,500.00 (!!!) 

- wycięcie uszkodzonych bloków wapiennych i ich wymiana 

- wymiany kamienia w uszkodzonych murach budynku kościoła,  

-  ułożenie na nowo kalenic na wszystkich dotkniętych ziszczeniem szczytach elewacji 

2.Prace, które trzeba wykonać w ciągu najbliższego roku:  

- naprawa drewnianych okien i ram i futryn drzwi 

- wymiana brakujących listew z żaluzji na wieży 

- naprawa zniszczenia spowodowanego przez wodę w pokoju na pierwszym piętrze na wschód od kościoła 

(pomieszczenie nad biurem) 

- wymiana tynków w pokoju na pierwszym piętrze na zachód od kościoła (pomieszczenie nad zakrystią) 

- naprawa pękniętych i brakujących szyby w ołowianych oknach w pokoju na pierwszym piętrze na zachód od 

kościoła 

3. Praca, którą trzeba wykonać w perspektywie 5 -10 lat: 

Wymiana kotła w kościele i systemu ogrzewania wentylatorowego na nowoczesny, bardziej wydajny system 

Również w zeszłym tygodniu przeprowadzono wymagany przepisami PAT (Portable Appliance Testing) wszystkich 

urządzeń elektrycznych w samym kościele jak i w pomieszczeniach kościelnych. Zapłaciliśmy za to £ 90.00. 
 

W tym czasie jesteśmy oczywiście obciążeni kosztami z bieżącym utrzymaniem kościoła i parafii. 
 

BARDZO DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZEZ SWOJĄ OFIARNOŚĆ UCZESTNICZĄ W UTRZYMANIU NASZEJ 

PARAFII I KOŚCIOŁA.  

SZCZEGÓLNIE PRAGNĘ PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZEZ OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE ORAZ 

POŚWIĘCENIE SWOJEGO CZASU I ENERGII PODEJMUJĄ WYMAGANE WYZWANIA. 

 SZCZEGÓLNIE DZIĘKUJĘ RÓWNIEŻ PANIOM, KTÓRE DEKORUJA KOŚCIÓŁ BUKIETAMI KWIATÓW. 

BÓG ZAPŁAĆ! 


