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3 kwietnia 2022
Tradycją nszego duszpasterstwa jest świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego 
podczas wspólnego śniadania po Liturgii Wigilii Paschalnej. Przygotowanie tego 
wydarzenia jest czasem kiedy możemy się zjednoczyć i razem ubogacić te chwile. 
Osoby które chciałby przynieść na nasz wspólny stół różnego rodzaju potrawy, 
ciasto, napoje lub chleb proszone są o zgłoszenie się do Asi 07545469153. Każda 
pomoc jest mile widziana. Jesteśmy przekonani, że będzie to wspólny, dobry i 
radosny czas. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Śniadanie wielkanocne  
- zróbmy to razem!

Sprzątanie kościoła
W najbliższy piątek 8/4/2022 po Drodze Krzyżowej.

Schola dzieci
następna próba w niedzielę 24/04/2022 o godz. 11:15. 



Jałmużna wielkopostna
Zachęcamy do uczynku miłosierdzia względem potrzebujących. 
Datek można złożyć po każdej polskiej Mszy św. do naszych 
wielkopostnych skarbonek, które są wystawione przed ołtarzem. 
Zebrane pieniądze przeznaczamy na pomoc Ukrainie. W ostatnią 
niedzielę zebraliśmy na ten cel £252,87.

Nabożeństwo pojednania
odbędzie się w środę 6 kwietnia. W czasie adoracji od godz 19:00 
będzie można przystąpić do spowiedzi św. Prosimy, aby już teraz 
zarezerwować sobie czas na ten wyjątkowy wieczór. Będzie to do-
bra chwila, aby przygotować się duchowo do przeżywania świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

Spowiedź dla dzieci
Wszystkie dzieci, które chcą skorzystać z sakramentu spowiedzi 
przed Świętami Wielkanocnymi zapraszamy 8 kwietnia w godz. 
15:30 - 17:00

Droga Krzyżowa
W piątek o godz. 19:15 zapraszmy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 
Niech to będzie szczególny czas medytacji Męki Chrystusa, przygo-
towujący nas na dzień Jego zmartwychwstania.

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy poniedziałek o godz. 
19:30 w domu parafialnym, wejście na końcu parkingu.

Plan Wielkiego Tygodnia

Niedziela Palmowa
Msze św. o godz. 12:30 oraz 19:30

Wszystkich, którzy moją możliwość uczestnictwa 
we Mszy św. wieczornej zapraszamy o godz. 19:30.

Wielki Czwartek
Liturgia Wielkiego Czwartku w j. polskim, angielskim  

i hiszpańskim o godz. 20:00 

Wielki Piątek 
Liturgia Wielkiego Piątku w j. polskim o godz. 20:00,  

w j. angielskim o godz 15:00

Wielka Sobota
Święcenie pokarmów odbędzie na boisku szkolnym wejście  

od St Ann’s Road w godz. 11:30-13:00.

Liturgia Wigilii Paschalnej w j. polskim o godz. 23:30,  
w j. angielskim o godz. 20:00

Po zakończeniu Liturgii w j. polskim zapraszamy wszystkich 
na śniadanie wielkanocne, które odbędzie się przy wejściu do 

kościoła.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
Msza św. w j. polskim tylko o godz. 12:30, 
w j. angielskim o godz. 8:00, 9:00 i 11:00

Poniedziałek w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego 
Mszy św. tylko w j. angielskim o godz. 10:00


