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Biuletyn Parafialny 
Lokalna Polska Misja Katolicka w Blackpool 

Local Polish Catholic Mission in Blackpool        

St. Cuthbert Church, 53 Crystal Road, FY1 6BS
Priest in Charge: Ks. Janusz Kopeć
T: 01253 346471; M: 07704 141 192
e-mail: stcuthbertsblackpool@hotmail.co.uk

 3 LISTOPADA, XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
EWANGELIA  NIEDZIELI, ŁK 19, 1-10

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był 
zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie 
mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc 
Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do 
niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z poś-
piechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». 
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w 
czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udzi-
ałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić 
to, co zginęło».

3 LISTOPADA
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

12:00 Za zmarłych z wypominków

NIE MA MSZY O GODZINIE 19:00/ NO MASS AT 7PM

10 LISTOPADA
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

12:00 W intencji Parafian

NIE MA MSZY O GODZINIE 19:00/ NO MASS AT 7PM

17 LISTOPADA
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

12:00 W intencji męża, Dariusza z okazji urodzin

19:00 Za zmarłą Jadwigę i Kazimierza Żernickich

24 LISTOPADA
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA 
KRÓLA

12:00 Za zmarłych z wypominków

19:00 Intencja wolna

1 GRUDNIA
I NIEDZIELA ADWENTU

12:00 Intencja wolna

19:00 Intencja wolna

6 GRUDNIA
I PIĄTEK MIESIĄCA 18:30 Za zmarłych z wypominków

8 GRUDNIA
II NIEDZIELA ADWENTU

12:00 Intencja wolna

19:00 Intencja wolna

Zachęcam do zamawiania Mszy św.  Mądrość wiary podpowiada, że to jeden z najwspanialszych 
darów, który można ofiarować myśląc o innych -  tak żywych, jak i zmarłych.

mailto:stcuthbertsblackpool@hotmail.co.uk
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PRZYNALEŻNOŚĆ DO POLSKIEJ PARAFII
Przynależność do parafii katolickiej w Anglii i Walii 
wygląda nieco inaczej niż w Polsce. Przejawia się to 
między innymi tym, że formalnie, czyli pisemnie należy 
określić przynależność do parafii.
Prawo kościoła w Anglii i Walii wymaga, aby każdy z 
nas dobrowolnie zadbał o  formalny wpis do wybranej 
katolickiej wspólnoty personalnej PMK. Bez pisem-
nego zapisania się do parafii, duszpasterze lokalnych 
wspólnot nie mają uprawnień do wystawiania za-
świadczeń, podpisywania form (np. szkolnych czy ref-
erencji), spisywania różnych aktów kancelaryjnych (np. 
protokołów przedślubnych).Polska Wspólnota Parafi-
alna w Blackpool jest parafią personalną. Oznacza to, 
że tylko osoba, która pisemnie wyrazi swą przy-
należność do wspólnoty oficjalnie do niej należy. 
Ma to decydujące znaczenie w momencie przys-
tępowania do sakramentów świętych w danym koś-
ciele.
Aby zapisać się do polskiej parafii należy skontak-
tować się z proboszczem aby otrzymać i wypełnić 
odpowiedni dokument.

SPOSOBY PARTYCYPACJI W UTRZYMANIU 
PARAFII
Różne mogą być formy przekazania daru na pierwszą 
tacę: 
- dar luzem, gotówką
-  czek wypisany na ‘PCM  Blackpool i przekazany 
ks. proboszczowi. 
-  Standing Order - zgłoszenie w Banku, aby z mo-
jego konta była przelewana każdego miesiąca 
określona kwota na konto naszej Parafii, NR KONTA: 
30-94-57  45423760

CHRZEST
Proszę o osobisty kontakt co najmniej półtora miesiąca 
przed planowanym chrztem. Podczas spotkania 
będzie wręczona aplikacja oraz ustalony termin kate-
chezy chrzcielnej i  samego chrztu. Przed chrztem 
rodziców chrzestnych (spoza parafii)  prosi się o za-
świadczenie ze swojej parafii, że mogą być rodzicami 
chrzestnymi. 
W przypadku chrztu dziecka poza parafią (w tym 
wypadku, najczęstsze przypadki, gdy chrzest ma się 
odbyć w Polsce), wymagany jest dokument zwany 
przekazem chrztu, po który należy zwrócić się do pro-
boszcza. Bez tego dokumentu inny proboszcz nie ma 
prawa udzielić tego sakramentu.

OKAZJA DO SPOWIEDZI
Okazja do spowiedzi 15 minut przed Mszą św. 
Można również skorzystać z tego sakramentu 
przez indywidualne umówienie.
SPRAWY MAŁŻEŃSKIE
Narzeczeni, którzy mieszkają na Wyspach ponad 
6 miesięcy, należą do parafii Polskiej Misji Katolickiej 
i  pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński 
powinni skontaktować się ze swoim duszpasterzem 
ok. 6  miesięcy przed planowaną datą ślubu w celu 
rozpoczęcia procedur. 

W DZISIEJSZĄ NIEDZIELE ORAZ ZA TYDZIEŃ 10 
LISTOPADA NIE BĘDZIE MSZY ŚWIĘTEJ W JĘZYKU 
POLSKIM O GODZ. 19:00
I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020
Trwają zapisy dzieci do I Komunii św. w 2020 roku. Obejmu-
ją one te dzieci, które w 2020 roku przekroczą próg 9 roku 
życia. Zainteresowanych proszę o osobisty kontakt.
W niedzielę 17 listopada katecheza po Mszy o godzinie 
12:00.

BIERZMOWANIE
Dzisiaj spotkanie w ramach przygotowania do bierzmowania 
po Mszy o godz. 12:00. Następne będzie w niedzielę za 
tydzień o tej samej porze.

NAWIEDZENIE CMENTARZY
Dzisiaj nawiedzamy groby naszych rodaków 
pochowanych na miejscowych cmen-
tarzach: po mszy św. o 12:00 Layton Ceme-
tery (FY3 7BD) a następnie Carleton Ceme-
tery (FY6 7QS).
KURS ALFA
Pragnę zachęcić wszystkich i zaprosić do włączenia się 
w  Kurs Alfa. To spotkania modlitewno-formacyjne, które 
prowadzą do odkrycia na nowo wiary i doświadczenia 
Bożego życia. Spotkania będą w piątki o godzinie 19:30. 
Najbliższe spotkanie po mszy świętej o godz. 19:00.
LISTOPADOWY ODPUST W INTENCJI ZMARŁYCH
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w Uroczystość 
Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod 
zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli 
całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. 
Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać 
odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli mod-
litewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy 
uzyskać raz dziennie. 

GOŚĆ NIEDZIELNY
Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego - który dociera 
do nas w stałej prenumeracie.Od ostatniej niedzieli 
została również podwyższona cena Gościa Niedziel-
nego. 
Cena egzemplarza: £ 2.00.
KOLEKTA
Niedziela 20 października: £ 145.00.
Bardzo dziękuję za Wasze zrozumienie i każdy dar złożony 
na potrzeby parafii.

LISTOPADOWA MODLITWA ZA ZMARŁYCH
W kruchcie kościoła dostępne są kartki wypominkowe. 
Imiona zmarłych będą wyczytane przed Mszami w intencji 
zmarłych z wypominek oraz podczas modlitwy wiernych 
podczas Mszy niedzielnych. Bardzo proszę, aby imiona i 
nazwiska wypisać dużymi, drukowanymi literami. Kartki 
składamy bezpośrednio w zakrystii. Bóg zapłać za składane 
ofiary z okazji wypominek. 


