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Polish Catholic Mission in England and Wales Registered Charity 1119423
MSZE ŚWIĘTE

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
NIEDZIELNE
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł:
SOBOTA
„Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś
18.30
NIEDZIELA
odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”Oni
9.30; 11.00;
powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”Odpowiedział
12.30; 18.30
im: „Chodźcie, a zobaczycie”.
Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około MSZE ŚWIĘTE
godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był An- W TYGODNIU
drzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: PONIEDZIAŁEK
9.30; 11.00
„Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.A Jezus weWTOREK
jrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to
9.30; 11.00
znaczy: Piotr.
ŚRODA

Przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę
WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W każdy czwartek po Mszy świętej wieczornej zapraszamy na Adorację
Najświętszego Sakramentu (od 19.00 do 20.00).
W tym czasie jest możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi.

9.30; 11.00
CZWARTEK
11.00; 18.30
PIĄTEK
11.00; 18.30
SOBOTA
14.00

FILM KAROLINA

30 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 19.00 serdecznie zapraszamy do naszego kościoła na projekcję filmu „Karolina” którego fabułę zainspirowała postać bł. Karoliny Kózkówny, patronki polskiej
młodzieży. Film jest obecnie wyświetlany w polskich kinach i cieszy się bardzo dobrymi recenzjami.
to kilka recenzji:
Obejrzałam film Karolina wraz z dziećmi, które są w wieku dokonywania życiowych wyborów . Film niesie
piękne przesłanie – takie że są wartości, dla których warto poświęcić własne życie. Mam nadzieję, że ten obraz
pozostawi w ich sercach trwały ślad. Mnie jako osobę dorosłą i już w pewien sposób ukształtowaną pobudził do
refleksji nad moimi postawami i wartościami. Cieszę się wraz z Twórcami z sukcesu tego przedsięwzięcia, życzę
powodzenia w następnych dziełach promujących wartości chrześcijańskie i jednoczących wielu ludzi ,,Dobrej
Woli”.Zapewniam o pamięci w modlitwie.
Dziękuję bardzo. Wczoraj obejrzałam film w Sosnowcu. Film bardzo wartościowy. Dobrzy aktorzy. Byłam na
filmie z 15-letnim synem – też mu się podobało.

WYJAZD DO MEDJUGORIE

KANCELARIA PARAFIALNA

Podziękowanie

KONTAKT Z DUSZPASTERZEM

W dniach od 11 - 20 marca 2015 r. organizowana jest
ZE WZGLĘDU NA WIZYTY
pielgrzymka do Medjugorie, miejsca objawień Matki
DUSZPASTERSKIE KANCELARIA
Bożej. Koszt 350 Euro + koszt przelotu (obecnie ok.
CZYNNA W NIEDZIELĘ
80£). Szczegóły zostaną podane na plakacie przy
OD 13.30 DO 14.00
wyjściu z kościoła. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy u Można również umówić się indywidualnie
Pani Sylwii Tarka tel. 07990070095.
na spotkanie telefonicznie w innym, dogodPierwsze spotkanie organizacyjne będzie w niedzinym dla obu stron terminie i czasie.
ielę 25 stycznia po mszy św. o godz. 13.30.

Księdzu Mariuszowi Woźny bardzo dziękujemy za
dwutygodniowy pobyt w naszej Parafii i posługę ks. Krzysztof Kawczyński proboszcz
(0115 960 47 40) mob. 0780 941 21 45
kapłańską w konfesjonale, za mądre kazania oraz poe-mail: kawczy@wp.pl
moc w wizytach duszpasterskich. Ksiądz Mariusz w
piątek wrócił do Lublina, gdzie studiuje psychologie na
ks. Dariusz Mazur asystent
(0115 962 37 13) mob. 07445683127
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Życzymy Bożej
e-mail: x.darek1976@gmail.com
pomocy i światła Ducha Świętego w zdobywaniu
wiedzy.

KOLĘDY

W tym tygodniu odwiedzamy Parafian
w dzielnicy NG3 i NG2.

KONCERT KOLĘD

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
17 stycznia, sobota

Dziś 18 stycznia 2015 r. (niedziela) o 14.00 +Mateusza Woźniaka 13 Msza św. gregoriańska
godz. 17.00 Chór Parafialny św. Cecylii 18.30 Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o orę serdecznie zaprasza na „Wspólne Kolędownictwo Matki Bożej w pewnej intencji
dowanie przy Żłóbku” połączone z kon18
stycznia,
niedziela (2 niedziela zwykła B)
certem kolęd.

SPOTKANIE AA i Al-Anon

W każdy czwartek o godz. 18.30 w
Ośrodku Polskim Orchard House przy
naszej Parafii odbywają się spotkania
Grupy AA i Grupy Al-Anon. Osoby zainteresowane spotkaniami proszone są o
kontakt telefoniczny 0796 309 96 05.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

7 lutego 2015 r. (sobota) odbędzie się
w naszej Parafii Kurs Przedmałżeński
połączony z Poradnią Rodzinną. Wszystkich Chętnych zapraszamy. Najlepiej zapisać się można wysyłając imię i
nazwisko oraz telefon na adres
k a w c z y @ w p . p l . Po o t r z y m a n i u
zgłoszenia wysłane zostaną szczegóły
dotyczące kursu.

PRZYGOTOWANIE
DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

24 stycznia 2015 r. (sobota) odbywają
się lekcje religii przygotowujące dzieci do
I Komunii i Spowiedzi. O godz. 10.00
zapraszam dzieci z grupy I i II. Zajęcia w
szkole odbędą się w normalnym trybie o
godz. 12.00 do 12.50.

ZABAWA
WALENTYNKOWE OSTATKI

14 lutego 2015 r. (sobota) od godz.
19.00 do 01.00 Parafia organizuje
zabawę Walentynkowe Ostatki. Szczegóły
na plakacie przy wyjściu z kościoła. Koszt
£15.00. Zapewniamy miłą zabawę i dobry bufet. Zapisy u Marka Frąc mob.
0787 888 23 81.

POGRZEB

Dnia 5 stycznia 2015 r.
zmarł w wieku 84 lat opatrzony
sakramentami świętymi

Śp. dr Andrzej Lichtarowicz

Pogrzeb będzie 22 stycznia 2015 r. o
godz. 12.45 w naszym kościele.
Po Mszy świętej udamy się
do Bramcote Crematorium
Dnia 30 grudnia 2014 r.
zmarła w wieku 7 miesięcy

Śp. Veronica Kwiatkowska

Pogrzeb odbędzie się bezpośrednio
na Northern Cemetery Bulwell
23-go stycznia (piątek) 2015 r.
o godz. 10.00

FINANSE PARAFII
Gift Aid £382.70; Taca £593.44;
Świece £74.56; Biuletyn £57.70.
Ofiary indywidualne £100.00£40.00

09.30 +Janinę i Lucjana Kamińskich - int. siostry
11.00 +Leszka Muszyńskiego (1 r.ś) - intencja córki z
Rodziną
12.30 +Zofię Kamińską - int. syna Marka
18.30 +Mateusza Woźniaka 14 Msza św. gregoriańska
19 stycznia, poniedziałek
09.30 +Mateusza Woźniaka 15 Msza św. gregoriańska
11.00 + Bolesława Jaworka w 20 (r.ś) - intencja żony Ali
20 stycznia, wtorek
09.30 +Mateusza Woźniaka 16 Msza św. gregoriańska
11.00 +Fabiana Świderskiego - int. żony i rodziny
21 stycznia, środa
09.30 +Mateusza Woźniaka 17 Msza św. gregoriańska
11.00 W intencji Heleny Peszke o zdrowie i Boże błogosław
ieństwo - intencja Heleny Szulc
22 stycznia, czwartek
09.30 +Mateusza Woźniaka 18 Msza św. gregoriańska
12.45 pogrzeb śp. Andrzeja Lichtarowicza
18.30 wolna intencja
23 stycznia, piatek
09.30 Msza święta odwołana
10.00 pogrzeb śp. Veroniki Kwiatkowskiej
11.00 +Mateusza Woźniaka 19 Msza św. gregoriańska
24 stycznia, sobota
14.00 W intencji Marii Spałek z okazji urodzin o Boże bło
gosławieństwo - intencja Joanny i Michasi
18.30 1. +Mateusza Woźniaka 20 Msza św. gregoriańska
2. W intencji o zdrowie i udaną operację
25 stycznia, niedziela (3 niedziela zwykła B)
09.30 +Józefa Kuźniara - intencja żony z rodziną
11.00 W intencji Kazimierza Drożaka z okazji 90 rocznicy
urodzin - intencja córek
12.30 W intencji Marii Spałek z okazji urodzin o Boże bło
gosławieństwo i wstawiennictwo Matki Bożej
18.30 +Mateusza Woźniaka 21 Msza św. gregoriańska
NAUKA ANGIELSKIEGO METODĄ TRADYCYJNĄ

Nauka języka angielskiego metodą tradycyjną na wszystkich
poziomach. Zajęcia prowadzone są przez Native Speakers i odbywają się wieczorami a także w weekends.Bliższe informacje można
uzyskać pod adresem emailowym lub drogą telefoniczną.
GRAGENCY@AOL.COM lub droga telefoniczna 01159 693000
KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO METODĄ CALLANA
Szkoła języka angielskiego metodą Callana (English Your Way)
zaprasza na nowe kursy, które rozpoczną się 12-go stycznia 2015
r. Szkoły znajdują się w Nottingham i Mansfield. Informacje oraz
zapisy pod telefonem 0753 228 18 47. Zapraszamy do
odwiedzenia strony www.angielskiwanglii.co.uk

European Union Advice Centre

Nowe biuro oferuje pomoc firmom i osobom indywidualnym w
zakresie prawa brytyjskiego, księgowości wypełniania różnych
formularzy a także tłumacza przysięgłego. Kontakt: tel: 01158
598181; email: euadvice@yahoo.co.uk www.euadvicecentre.co.uk

