
For Private Circulation    †   Strona internetowa parafii: www.parafialeeds.co.uk       CHAPELTOWN 

 
 

 

 

                                               
                                                  POLSKIEJ PARAFII 
                                                 LPCM Charity Registration Number 213673 
                          M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ I ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W LEEDS 

                ADRES KS. PROBOSZCZA   †   6A, Harehills Lane, Leeds, LS7 4EY   †   Tel. 0113 262 3220 
               POLSKI OŚRODEK KATOLICKI  †  Newton Hill Road, Leeds, LS7 4JE  †  Tel. 0113 262 8019 
               Na prawach rękopisu + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  Ks. Proboszcz Jan Zaręba 

  
Beatyfikacja Jana Pawła II odbędzie się w Watykanie 1 maja br. 

Przypomnijmy kalendarium procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II: 
Rok 2005 
2 kwietnia – o godz. 21.37 „w czasie I Nieszporów święta Miłosierdzia Bożego” w swym 

pokoju w Watykanie zmarł Jan Paweł II. Jego odejściu do wieczności towarzyszą modlitewnie 

wielkie rzesze wiernych na Placu św. Piotra, a za pośrednictwem stacji telewizyjnych, 

obecnych tam i śledzących na bieżąco przebieg wydarzeń, również miliony ludzi na całym 

świecie. Hołd zmarłemu przed jego trumną wystawioną w bazylice św. Piotra do czasu 

pogrzebu złożyło ponad 3 mln osób z całego świata, którzy stali często wiele godzin w 

ogromnej kolejce, by przez chwilę popatrzeć po raz ostatni na jego doczesne szczątki i 

pomodlić się za niego. 

8 kwietnia – na Placu św. Piotra uroczysty pogrzeb Ojca Świętego pod przewodnictwem 

dziekana Kolegium Kardynalskiego kard. Josepha Ratzingera. Obecne są oficjalne delegacje 

169 państw, w tym 69 głów państw (wśród nich 10 monarchów) i 17 szefów rządów oraz ponad 

100 tys. osób, którym udało się dostać na Plac. Wśród wiernych widać transparenty z napisem 

„Santo subito”, czyli „Święty natychmiast” – w ten sposób ludzie dali wyraz swemu 

szacunkowi i miłości do zmarłego oraz przekonaniu, że swoim życiem zasłużył na wyniesienie na ołtarze. 

9 maja – reskrypt (dokument) prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. José Saraivy Martinsa, informujący, że nowy papież Benedykt XVI 

zezwolił na odstąpienie od wymaganego przez przepisy kościelne okresu 5 lat od śmierci danej osoby i na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana 

Pawła II od zaraz. Oficjalne ogłoszenie tego dokumentu nastąpiło 13 maja podczas spotkania nowego papieża z duchowieństwem rzymskim w bazylice 

św. Jana na Lateranie, wywołując długotrwałą owację zgromadzonych. 

18 maja, 85. urodziny Jana Pawła II – edykt kard. Camillo Ruiniego, wikariusza generalnego Jego Świątobliwości dla diecezji rzymskiej, który 

„zachęca wszystkich i poszczególnych wiernych, aby nas informowali bezpośrednio bądź przekazywali Trybunałowi Diecezjalnemu Wikariatu Rzymu 

(...) wszelkie informacje, które mogą zawierać jakiekolwiek elementy przemawiające na korzyść bądź przeciwko opinii świętości wspomnianego sługi 

Bożego”. Dokument ten wisiał odtąd dwa miesiące na bramie Wikariatu Rzymu, a także Krakowskiej Kurii Metropolitalnej oraz został ogłoszony na 

łamach rzymskiej prasy. 

28 czerwca – oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w diecezji rzymskiej; postulatorem sprawy zostaje mianowany ks. Sławomir Oder (ur. 7 

sierpnia 1960 w Chełmży, wyświęcony 14 maja 1989 dla diecezji toruńskiej; doktor obojga praw, przewodniczący Trybunału Apelacyjnego Wikariatu 

Rzym),  

4 listopada – rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w archidiecezji krakowskiej, w katedrze na Wawelu pierwsze posiedzenie. 

2006 
29 stycznia – w wypowiedzi dla włoskiego radia RAI ks. Sł. Oder potwierdził pogłoski, że ustalono już cud, który będzie podstawą do wyniesienia 

papieża Polaka na ołtarze. 

1 kwietnia – w katedrze na Wawelu zakończono proces rogatoryjny w archidiecezji krakowskiej, połączony z ingresem kardynalskim metropolity 

krakowskiego. W kazaniu ujawnił on, że w toku procesu przesłuchano ponad stu świadków. 

27 maja – w ramach podróży apostolskiej do Polski Ojciec Św. wyraził nadzieję na „rychłą beatyfikację Jana Pawła II”. 

2007 
23 marca – trybunał diecezjalny w Rzymie, badający sprawę uzdrowienia jednej z francuskich zakonnic za wstawiennictwem papieża Polaka, 

potwierdził fakt zaistnienia cudu, nie ujawniając na razie żadnych danych o niej (poza wiekiem – ma ona 40 lat). (Później podano, że nosi ona imiona 

zakonne Marie-Simone Pierre i należy do zgromadzenia Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego.) Po niespodziewanym uzdrowieniu, o które jej 

współsiostry modliły się za wstawiennictwem Zmarłego, powróciła ona do pracy w szpitalu dziecięcym. Ks. Oder poinformował jednocześnie, że 

istnieje kilkaset świadectw dotyczących uzdrowień za wstawiennictwem Jana Pawła II. Trybunał beatyfikacyjny jest na etapie przygotowywania 

kolejnych procesów dotyczących cudów. 

2 kwietnia – w Bazylice św. Jana na Lateranie, w obecności wikariusza generalnego Rzymu kard. Camillo Ruiniego, nastąpiło zamknięcie procesu 

beatyfikacyjnego na szczeblu diecezji rzymskiej, po czym przekazano całą dokumentację sprawy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jeszcze żaden 

proces tego rodzaju na poziomie diecezji w naszych czasach nie rozpoczął się tak szybko po śmierci danego kandydata na ołtarze i nie zakończył się w 

ciągu niespełna dwóch lat od jego otwarcia. 

2009 
13 maja - komisja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wydała pozytywną opinię w sprawie heroiczności cnót Jana Pawła II 

16 listopada – w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych obradowała komisja kardynałów w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II. Na 

zakończenie przegłosowano decyzję o skierowaniu do Benedykta XVI prośby o wyniesienie polskiego papieża na ołtarze. Do całkowitego zakończenia 

procesu beatyfikacyjnego potrzebne jest promulgowanie (zatwierdzenie) przez Ojca Świętego dekretów: o heroiczności cnót Jana Pawła II i o uznaniu 

cudu przypisywanego jego wstawiennictwu. 

19 grudnia – Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II, który zamyka zasadniczą część jego procesu  

Grudzień 2010 - posiedzenie Komisji Lekarskiej i Teologicznej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych  

2011 
12 stycznia 2011 – posiedzenie kardynałów i biskupów – członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, którzy wyrazili opinię pozytywną na 
temat cudu przypisywanego wstawiennictwu Sługi Bożego, Jana Pawła II. 
 

Nr 5 (2140)           †                      OKRES   ZWYKŁY                       †        30.01.2011 



PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

 
NIEDZIELA, 30 STYCZNIA 2011; 4 ZWYKŁA; 

  9:30 – Za śp. + Janinę Winnik – dar intencji od pp. Antoniego i Stefanii Bajek 

10:30 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 
11:00 – Za śp. brata + Zbigniewa Guścin w 30. rocznicę śmierci – int. od brata Stanisława 

12:15 – CHRZEST – Alex Radosław SZWAJKOSZ 
12:15 – CHRZEST – Nikola MAŁKIEWICZ 

SELBY 16:30 – W intencji Parafian w żyjących w Leeds, Harrogate, Salby i Pontefract  
19:00 – Za śp. rodziców + Annę i + Stanisława Sławskich – dar int. od syna Edwarda z rodziną 

PONIEDZIAŁEK, 31 STYCZNIA 2011; Wspomnienie św. Jana Bosko; 

10:00 – Za śp. + Esterę Marciniak – dar intencji od Żywego Rożańca 

WTOREK, 1 LUTEGO 2011; Dzień powszedni;  

10:00 – Za śp. rodziców + Jadwigę i + Wincentego Filarowskich w 15. rocznicę śmierci  

             mamy dar intencji od pp. Filarowskich 

ŚRODA, 2 LUTEGO 2011; ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – M.B. GROMNICZNEJ; 

11:00 – Za śp. mamę + Bronisławę Jentas, ojca + Aleksandra, syna + Zbigniewa,  

             braci + Aleksandra, + Władysława i + Henryka, męża + Jozefa Lewandowskiego,  

             Jego rodziców + Anastazego i + Helenę, oraz brata + Mieczysława 

19:00 – Za śp. męża + Stanisława Szymańskiego – dar intencji od żony 

CZWARTEK, 3 LUTEGO 2011; Wspomnienie św. Błażeja; 

10:00 – Za śp. ojca + Ludwika Matuszczyk w rocznicę śmierci – intencja od córki 

PIĄTEK, 4 LUTEGO 2011; Dzień powszedni – 1 miesiąca - Najświętszego Serca Pana Jesusa; 

10:00 – Za śp. + Marię Michnowską w rocznicę śmierci – intencja od pani Elżbiety Druś 
10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

 19:00 – Za śp. ojca dra + Bronisława Dworak w 6. rocznicę śmierci – int. od córki z rodziną 

SOBOTA, 5 LUTEGO 2011; Wspomnienie św. Agaty; 

  8:30 – Za śp. męża + Rudolfa Godzik w 4. rocz. śmierci – intencja od żony z rodziną 

     V TYDZIEŃ ZWYKŁY  

18:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  

             dla córki Małgosi z rodziną w rocznicę urodzin – intencja od mamy p. Barbary Malach 

NIEDZIELA, 6 LUTEGO 2011; 5 ZWYKŁA; 

  9:30 – Za śp. synową + Karen Filarowską – intencja rodziny pp. Filarowskich 

10:30 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 
11:00 – Do Bożego Miłosierdzia za wstawiennictwem MB Różańcowej z prośbą  

                            o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla członków Koła Różańcowego i ich rodzin oraz 

            za zmarłych członków Koła Żywego Różańca – intencja własna Koła Żywego Różańca 

12:15 – CHRZEST – Julia JEŻAK 
HARROGATE 16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla  

                             wnuczki Heleny z okazji urodzin – dar intencji od babci 

19:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za szczęśliwy przebieg leczenia z prośbą  
             o dalsze zdrowie i Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla wszystkich wspierających  

             w chorobie swą modlitwą i życzliwością 
 

O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E 

*  ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ - W środę, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania 

Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu zgodnie 

z żydowskim prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do 

Świątyni Jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia na uroczystą liturgię przyniesiemy świece 
zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, 

przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia. 

* ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO Z inicjatywy Ojca Świętego Jana Pawła II święto 

Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby 



podejmujące służbę Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte 

powołania do życia zakonnego.  

* PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza 

sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w 

Pańskiej Winnicy także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę 
wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. A w sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej 

opiece całą naszą codzienność. 
* ODWIEDZINY  CHORYCH  PARAFIAN  przypadają w tym tygodniu wg ustalonej kolejności: 

CZWARTEK – 3.02.br. od godz. 8.30 w dzielnicach: Leeds 7 – Osiedle Kanada, Leeds 8 i 9; 

PIĄTEK – 4.02.br. od godz. 8.30 w dzielnicach Leeds 7 i 17. Chorych prosimy zgłaszać do środy. 

 

* KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Świętych rano lub wieczorem. Można 

umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony termin. 

* KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2011  - Prosimy Parafian o składanie intencji na Rok 2011. 

Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach św.  

 

* OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą. 
* KATECHEZA DLA DOROSŁYCH PRZED BIERZMOWANIEM – po przerwie świątecznej wznowiła 

spotkania w soboty po Mszy Świętej wieczornej z niedzieli – tj. około godz. 19:30 

 

* PRZYGOTOWANIE  DO  SAKRAMENTU  MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły spotkanie 

indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotkanie na probostwie - z Ks. Proboszczem. 

Można się umówić telefonicznie.  

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI - SESJA WIOSENNA – ROZPOCZNIE SIĘ - W SOBOTĘ  
27 LUTEGO BR. O GODZ. 19:30 

 
* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok I”. 

Niedziela  23.01.11  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

Niedziela  30.01.11  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 

Niedziela    6.02.11  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 

Niedziela  13.02.11  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

Niedziela  20.02.11  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 

 
* ZMIANA  TAJEMNIC  W  KOLE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA – odbędzie się jak zawsze pierwszej niedzieli 

miesiąca tj. w przyszłą niedzielę  – 6 lutego br. – po Sumie. 

 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - ma przerwę świąteczną. Wznawiamy spotkania w środę 12 stycznia 2011r. 

 

* KOMUNIKAT TYCZĄCY KAWIARNI Wsłuchując się jak zwykle z uwagą w głosy krytyczne naszej społeczności, tym 

razem w sprawie naszej niedzielnej Kawiarenki, pragniemy poinformować, że w związku z powszechnym brakiem 

akceptacji dla zmienionych cen, powracamy do cen z roku poprzedniego. Zasmuca nas jedynie sposób w jaki 

niezadowolenie to zostało okazane, albowiem, organizacje prowadzące kawiarenkę są organizacjami niedochodowymi i 

pieniądze zbierają na cele społeczne, co zasługuje sobie na ogromny szacunek. Przypomnieć chcemy jednocześnie, że 

pieniądze zebrane w niedziele kiedy kawiarenka prowadzona jest na rzecz Parafii, wzbogacą Fundusz Witraża Jana Pawła II, 

jednego z najwybitniejszych Synów Narodu Polskiego.  Zapraszamy zatem na ciasta i napoje do naszej Kawiarenki. 

 

* MOVEMENT ACADEMY - Movement Academy  zaprasza na  zajecia Techniki NIA, fantastycznie 

energeryzujace i relaksujaace cwiczenia w tancu.  Cwiczenia NIA, wykonywanych w rytm roznych stylow muzyki doladuja 

Cie na caly tydzien i ukoijaTwoj stres. Daja duzo mozliwosci indywidualnego wyrazania sie w ruchu, uzdrawiaja dusze i 

cialo.  Dolacz do grupy w czwartek o 18ej /bezplatne dla osob pow. 50 lat/ badz w sobote o godz 13.15 na sali w Polskim 

Centrum Katolickim, Zaprasza NIA White Belt Teacher- Krystyna Kozanecka 

 

* ZIMOWA ZABAWA KARNAWAŁOWA SPK – Zarząd Koła SPK nr 413 w Leeds serdecznie zaprasza 

Parafianki, Parafian i Ich Gości na zimową zabawę, która odbędzie się 5 lutego br. od godz. 19:30 do północy w naszym 

ośrodku parafialnym – Serdecznie zapraszamy! 

 
* “STEPS” DANCE STUDIO "STEPS" dance studio zaprasza na kurs tanca towarzyskiego dla doroslych przy 

Polskim Osrodku w Leeds.  

Pierwsze zajecia juz 01/02/2011 (wtorek) o godz 19.30. Wiecej informacji 07799524588 – Rafal 

 



odwiedziny  duszpasterskie  w  LEEDS  -  kolęda  2010/2011 
Plan odwiedzin będzie podawany sukcesywnie w „Biuletynie” 

ROZPOCZĘCIE - godz.13.00                  +                    ZAKOŃCZENIE – do  godz. 20.30 
 

CEL  ODWIEDZIN: wspólna modlitwa, błogosławieństwo, rozmowa duszpasterska, wspólne 
                               poszukiwanie dróg jeszcze lepszego budowania wspólnoty parafialnej. 
PRZYGOTUJMY:   stół nakryty obrusem (jeśli to możliwe białym), krzyż, zapalone świece, 
                               Pismo Święte (jeśli posiadamy) i wodę święconą. 
 
PONIEDZIAŁEK-31.01.2011.- LEEDS LS11 -“nowe adresy”;- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie; WTOREK – 
1.02.2011r. - LEEDS  LS11 - “nowe adresy”;- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie; ŚRODA - 19.01.11r. – NIE MA 
KOLĘDY – ŚWIĘTO MB GROMNICZNEJ;  

CZWARTEK - 3.02.11r. WAKEFIELD - “nowe adresy”;- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 

PIĄTEK - 4.02.11r. - HARROGATE - “nowe adresy”;- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie   

 

PONIEDZIAŁEK - 7.02.2011.- LEEDS LS 14 “nowe adresy”;- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie; WTOREK  -  
8.02.11r.  -  LEEDS  L 10 - “nowe adresy”;- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie;  ŚRODA  -  9.02.2011r.  -  
LEEDS  LS 9 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 

CZWARTEK -  10.02.11r. -  LEEDS  LS 8 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie  
PIĄTEK - 11.02.2011r. -  LEEDS  LS 7 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 23.01.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 171-06p.; 
ofiary Gift AID – £ 266-75p.; na tacę – £ 376-10p.; Biuletyn – £ 40-28p.; 

Bóg Zapłać także ofiarodawcom, którzy zapalając świece wotywne grudniu 2010 i styczniu br.  złożyli do skarbon 

na potrzeby naszego kościoła dar ofiarny - £ 223-30p.  
 
* RODZINA ŚP. JÓZEFA LEWANDOWSKIEGO – serdeczny Bóg Zapłać! – Ks. Prob. Janowi Zarębie za 

odprawienie Mszy Świętej Żałobnej, oraz za odwiedzanie co miesiąc z Komunią Świetą i odprowadzenie zwłok mego 

kochanego męża Jozefa na cmentarz Killingbeck. Parafianom za modlitwę na pogrzebie i ofiarowane Komunie Święte i 

liczne przybycie na ceremonie żałobną, szczególne podziękowanie dla Parafian którzy służyli pomocą Służby Ołtarza w 

liturgii pogrzebowej . Bóg Zapłać także za ofiary złożone na Burley Willows Day Centre - Zebrano sumę – £ 143-30p. – 

serdecznie dziekuje żona Wanda z rodziną.   
 
STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk 

 

EWANGELIA NA 4 NIEDZIELE ZWYKŁĄ (Mt 5,1-12a) 

 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i 

nauczał ich tymi słowami: 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.  

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.  

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.  

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.  

Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie 

wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. 

 

 

Od Nowego Roku pragniemy, aby nasz strona internetowa www.parafialeeds.co.uk  wzbogaciła się o dział ogłoszeń. 
Ogłoszenia komercyjne £10.00 na rok, ogłoszenia drobne – symbolicznie £1.00. Ogłoszenia „pro publico bono”, czyli 

społeczne – za darmo. Ogłoszenia prosimy przesyłać bezpośrednio na stronę. W przypadku braku dostępu do Internetu 

prosimy przekazywać Księdzu Proboszczowi po Mszach Świętych. Opłaty w kopertach z danymi osoby wpłacającej 

prosimy zostawiać u Księdza Proboszcza bądź w sklepie parafialny, Ogłoszenia ukazywać się będą po zaksięgowaniu 

wpłaty. Pieniądze z ogłoszeń będą wpływały periodycznie do kasy parafialnej 


