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Lektorzy
Jeśli chciałbyś właczyć się do posługi czytań podczas liturgii słowa  
na Mszach św. zapraszmy na spotkanie lektorów, które odbędzie 
się 30 stycznia o godz. 18:00 w domu prafialnym, wejście na koń-
cy parkingu.

Wizyta duszpasterska
Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpasterskich,  proszeni są o 
wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła. W mia-
rę możliwości pragnę odwiedzić Was wszystkich. Proszę aby w 
pierwszej kolejności zgłaszały się osoby, które jeszcze nigdy nie 
miały okazji do odwiedzin duszpasterskich lub w ostatnim czasie 
się przeprowadziły. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość, nie jest 
bowiem możliwe, żebym odwiedził wszystkich w krótkim czasie. 
Niech wizyta duszpasterza w Waszych domach będzie okazją do 
wspólnej modlitwy, rozmowy i błogosławieństwa waszych domów.

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy poniedziałek o godz. 
19:30 w kościele.

Kolekta
Ofiarę na potrzeby naszej parafii można złożyć przy wyjściu  
z kościoła. W miesiącu grudniu suma ofiar na potrzeby naszej 
parafii wyniosła £17,635.78 (średnio £ 4,409 na tydzień). Ofiary z 
okresy świątecznego (£4,932.41) zasilą fundusz  na rzecz osób bez-
domych. W sumie, w grudniu na potrzeby Apostolaty Społecznego 
ofiarowaliście  £6,597.41. Bardzo dziękujemy za Waszą hojność!

Sprzątanie kościoła
W piątek 21 stycznia po adoracji, około godz. 20:00 zapraszam do 
pomocy przy sprzątaniu i przygotowaniu kościoła. 

Schola dzieci
Wszystkie dzieci, które chciałyby śpiewać podczas Mszy św. o 
godz. 12:30 zapraszamy na pierwsze spotkanie scholi 23 stycznia 
o godz. 11:15  w domu parafialnym, wejście na końcu parkingu. 

Apostolat Społeczny
Dzięki hojności sponsorów i pomocy wolontariuszy od 10 stcznia 
pomoc dla osób bezdomnych i potrzebyjących jest oferowana w 
każdy poniedzieałek od godz 11:00 do 15:00 oraz wtorek, środę 
i czwartek od godz. 13:00 do 15:00. Dziennie pomoc otrzymuje-
około 50 osób. W grudniu zorganizowaliśmy Christmas Lunch, w 
którym wzięło udział około 100 osob.


