2021.01.10
Chrzest Pański

BIULETYN PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ SERCA JEZUSA,
Aberdeen, UK

Kurs rozeznawania (odkrywania) charyzmatów rozpocznie

się 29 stycznia o godzinie 19:00 w kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Ten kurs pomoże ci dowiedzieć się, jakie
charyzmaty dał ci Bóg, abyś mógł służyć i budować
Królestwo Boże w nadprzyrodzony sposób. Zainteresowanych
proszę o rejestrację mailową immacu4@gmail.com . Kurs
będzie bezpłatny dzięki bardzo hojnej darowiźnie jednego z
parafian św. Piotra!

Pomysł na wsparcie naszego Kościoła, tzw. Gift Aid

Jest to program rządowy, którego celem jest pomoc
finansowa organizacjom charytatywnym, m.in. Kościołom.
Jeśli jesteś płatnikiem podatków w Wielkiej Brytanii,
zarejestruj się w naszej parafii do programu Gift Aid, a wtedy
my będziemy mogli ubiegać się o dodatkowe 25% od Rządu,
oprócz Twojej darowizny dla naszego kościoła, bez
dodatkowych opłat. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten
temat, weź ulotkę, która to wyjaśnia lub porozmawiaj z ks.
Gabor lub odwiedź naszą stronę internetową parafii.

Przygotowania do sakramentów dla dzieci prowadzą Siostry

St. Andrews. Jeśli jesteś zainteresowany(a), porozmawiaj z ks.
Gaborem po mszy.

Dostępne są BEZPŁATNE paczki żywnościowe: odwiedź
stronę naszej parafialnej organizacji charytatywnej na
Facebooku pod adresem:
https://www.facebook.com/groups/290242691951827/

Aktualizacja!! Spowiedź jest dostępna po

wcześniejszym uzgodnieniu. Zadzwoń do księdza lub wyślij
wiadomość e-mail lub SMS.

Wydanie: 111
Clergy: Parish Priest: Ojciec Gabor Czako
Telephone: Parish Office: 1224626359/01224621581
Email: shtaberdeen@gmail.com
Godziny otwarcia biura: przed 21:00 (z wyjątkiem
niedzieli)

Taca (03/01/21’)
● Msza Polska: £60 (+ Bank transfers)
● Msza Angielska: £57(+ Bank transfers)
● Total: £ 117

Prace remontowe w zeszłym tygodniu: W kuchni

zainstalowano osuszacz, który rozwiązał problem kondensacji
na suficie i presieci, teraz dalsze uszkodzenie pokrycia sufitu.

Planowane prace: naprawa jednej z bram garażowych,

izolacja piankowa dachu garażu (prace zakończone)
Opróżnienie garażu księdza ze wszystkich przedmiotów, które
nie były używane przez długi czas i jest bardzo mało
prawdopodobne, że kiedykolwiek zostaną użyte.

Ochrona dzieci i osób dorosłych w trudnej sytuacji -

oświadczenie parafii Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie
ważne informacje, które musisz znać!

Zasoby dla twojej wiary i rodziny

Jezuickie z asoby katolickie dla Twojej wiary i rodziny.
Kliknij tutaj ile tutaj!

Jezuickie zasoby do formacji wiary: doskonałe przemówienie
jezuity ks. Rober Spitzer S.J. Kliknij tutaj!

