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 INFORMATOR PARAFIALNY Polskiej Misji Katolickiej w Swindon 
parafiaswindon.com 

 Kościół polski p.w. św. Jana Pawła II; Withbourne Avenue; SN3 2JX 
proboszcz: ks. dr Jarosław Kozak – 017935 312 57; swindon@pcmew.org; 

PCM Swindon; sort code 30-94-57; account no.: 00623748 
Registered Charity no. 1119423 

Intencje Mszy świętych*

Niedziela, 20.10; XXIX niedziela zwykła 

08:30 O Boże blogoslawienstwo i opiekę Matki Bozej dla 

Jakuba z racji urodzin - int. rodziców. 

10:00 różaniec 

10:30 +ks. Adolf Trusewicz. 

12:30 W intencji Pani Bogu wiadomej 

Wtorek 22.10; wspomnienie św. Jana Pawła II 

10:00 INTENCJA WOLNA 

Środa 23.10 

10:00 O Bożą opiekę dla syna Andrzeja, Anity oraz ich dzieci - 

int. M. Bratko. 

Czwartek; 24.10 

10:00 18:30 +Jack Viner 

18:30 różaniec szkoła 

Piątek; 25.10 

18:55 Wystawienie Najśw. Sakramentu; spowiedź; różaniec. 

Sobota; 26.10; XXX niedziela zwykła 

II kolekta – Papieskie Dzieła Misyjne 

17:30 różaniec  

18:00 †Janina Krawczyk (9r.ś.), Władysław Krawczyk - int. 

Maryli z rodziną 

Niedziela, 27.10; XXX niedziela zwykła 

II kolekta – Papieskie Dzieła Misyjne 

08:30 W int. Artura i Jego rodziny. 

10:00 różaniec 

10:30 †Stanisław Nidecki - z racji urodzin - int. I&Z Żwaników. 

12:30 W intencji dziękczynno-błagalnej z okazji 40-lecia 

zawarcia Sakramentu Małż. dla Anny i Janusza Piwińskich. 

15:00 procesja Kingsdown Lane SN25 5DL Swindon 

Czwartek; 31.10 

18:30 W intencji dzieci "pierwszokomunijnych". 

Piątek 01.11; Uroczystość Wszystkich Świętych 

10:00 +Bronisław, Maria, Andrzej ++z r. Czarnobaj. 

18:30 ++ojców, dziadków, Stefan, Barry. 

18:55 Wystawienie Najśw. Sakramentu; spowiedź; różaniec. 

Sobota 02.11; wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 

09:00 +Krystyna Stachowiak (1r.), za dusze czyśćcowe. 

10:30 Fairford Cmentarz GL7 4BX (ish) 

15:00 Cirencester Cmentarz GL7 1XE 

16:00 INTENCJA WOLNA (Cirencester GL7 1RE) 

Sobota; 02.11; XXXI niedziela zwykła 

pierwsza niedziela miesiąca – II kolekta na rzecz spłaty długu 

17:30 różaniec 

18:00 +Marianna, Tadeusz, Krzysztof, Janina Ciborowscy. 

Niedziela, 03.11. XXXI niedziela zwykła 

pierwsza niedziela miesiąca – II kolekta na rzecz spłaty długu 

08:30 +David Allen, Marianna, Marian Mięsak 

10:00 różaniec 

10:30 +Olga, Donat, Bogdan, Maria Kudliccy 

11:35 zmiana tajemnic różańcowych 

12:30 ++ z r. Gąsiorków i Baranieckich - int. Franciszki. 

Wtorek 05.11 

10:00 +Carmen Foresti (12r.śm.) - int. rodziny. 

Środa 06.11 

10:00 INTENCJA WOLNA 

Czwartek; 07.11 

18:00 W int. naszego ks. proboszcza oraz o święte powołania 

kapłańskie i zakonne. 

18:30 W int. ++Członków „Klubu Czwartkowego” 

Piątek 08.11 

18:30 †Jan Miotła - int. Bronisławy Miotły. 

18:55 Wystawienie Najśw. Sakramentu; spowiedź; różaniec. 

Sobota 09.11; rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 

Dzień skupienia Mężczyzn Świętego Józefa 

09:00 +Kazimierz Dachowski (10r.), ++ z r. Dachowskich i 

Durał - ks. dr Marek Gałuszka 

Sobota; 09.11; XXXII niedziela zwykła 

17:30 różaniec 

18:00 +Tadeusz, Stanisław, Franciszka ++ z r. Chojnackich - 

int. rodziny. 

chrzest 

18:00 MSZA ŚW. Z INTENCJAMI DO ŚW. JANA PAWŁA II (z 

uczczeniem relikwii) 

Niedziela, 10.11; XXXII niedziela zwykła 

08:30 O pomyślne rozwiązanie. 

10:00 różaniec 

10:30 ++ z r. Paź i Piekarskich; za dusze w czyśćcu cierpiące. 

12:30 +Ryszard Grudowski; +Honorata; oraz ++ z rodziny. 

Wtorek; 12.11 

10:00 O Boże blog., potrzebne łaski, opiekę MB dla Aniki. 

Czwartek; 14.11;  

10:00 +Stanisław Baranowicz (ur.) 

Piątek 15.11; św. Alberta Wielkiego 

18:30 †Augustyn Fitak 

18:55 Wystawienie Najśw. Sakramentu; spowiedź; różaniec. 

19:00 Rada Duszpasterska 

Sobota 16.11 

09:00 INTENCJA WOLNA 

Sobota; 16.11; XXXIII niedziela zwykła 

17:30 różaniec 

18:00 +Dawid Kołodziejczyk - int. rodziny Oczkowskich 

Niedziela, 17.11; XXXIII niedziela zwykła 

08:30 †† z rodziny Kobylec i za dusze w czyśćcu cierpiące 

10:00 różaniec 

10:30 +Justyna i Józef (m) Wanowicz - int. córki Krystyny 

12:30 +Czesława (k) Kaszyńska. 

*o ile w intencjach Mszy świętych pojawią się błędy, prosimy o niezwłoczne poinformowanie duszpasterza 
 

mailto:swindon@pcmew.org


1. Wystawienie Najświętszego sakramentu i możliwość spowiedzi w piątek i sobotę wieczorem; spowiedź 

także przed Mszami św. w ciągu tygodnia; prosimy zwrócić uwagę na godziny sprawowania Mszy św. i 

nabożeństw. 

2. Już niedługo rozpocznie się listopad. Jest to miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych. Pragniemy w 

modlitwie wypominkowej polecać naszych zmarłych Przyjaciół i Dobroczyńców oraz tych wszystkich, 

których imiona zostaną nam przekazane. Wielką moc ma modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące. My im 

możemy pomóc modląc się za nich. Oni sobie sami pomóc nie mogą, natomiast wstawiają się u Boga w 

naszych intencjach. 

3. Kartki wypominkowe są dostępne przy stoliku z gazetami, które po wypełnieniu prosimy przekazać do 

zakrystii; zapraszamy także do przesyłania drogą elektroniczną imion bliskich, które będą „omadlane” 

podczas wypominek. 

4. W przyszłą niedzielę (26.10) zgodnie z wytycznymi PMK, druga kolekta jest przeznaczona na Papieskie 

Dzieła Misyjne.  

5. W niedzielę 26.10 zmiana czasu na tzw. „zimowy”. 

6. We środę 30.10 zapraszamy na Day Centre. 

7. W piątek 01.11 Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 10:00 i 18:30, zaś w sobotę 02.11 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 09:00 i 18:30.  

8. W pierwszą niedzielę miesiąca 03.11 druga kolekta przeznaczona na spłatę długu wynikającego z zakupu 

i remontu kościoła.  

9. Porządek nabożeństw w intencji zmarłych na cmentarzach: Kingsdown Ln SN25 6SG – 27.10, 15:00 

(niedziela); Fairford – 02.11, 10:30 (sobota); Cirencester – 02.11; 15:00 (sobota) Whithworth SN25 3BG 

– 03.11 (15:00). 

10. Zapraszamy na Mszę św. z intencjami przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II (Msza św. z uczczeniem 

relikwii) w sobotę 09.11 o 18:00. Intencje można składać w nawie bocznej przy relikwiach papieża. 

11. Trwają zapisy na pielgrzymkę do Włoch 13-19 IX 2020. Zapisy drogą on-line 

https://forms.gle/CZBeAVEdbsm5nVK49 lub w zakrystii. 

 

Ogłoszenia Rady Administracyjnej: 

12. Pragniemy zachęcić do podpisywania deklaracji Gift Aid i wspierania naszego ośrodka i parafii metodą 

standing order (nazwa instytucji PCM Swindon; sort code 30-94-57; account no.: 00623748). 
 

W przyszłym roku wypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II (1920-2020). O ile Boża Opatrzność pozwoli, 

w maju 2020 roku chcemy przeżywać uroczystość dedykacji (dawniej konsekracji) naszego kościoła. Tak jak 

zapowiadaliśmy – po wakacjach rozpoczynamy przygotowania do tejże uroczystości, jednakże już teraz pragniemy 

zaprosić Parafian i Gości do przeżycia pielgrzymki dziękczynnej do grobu św. Jana Pawła II (13-19 IX 2020). 

Program pielgrzymki będzie opiewał o: Rzym; Piza; Asyż; Siena; Pompeje, przy czym pielgrzymka, w naszym 

zamyśle, ma mieć szczególnie charakter dziękczynny za dar kościoła w Swindon. Dnia 17 maja 2017 roku papież 

Franciszek na Placu św. Piotra błogosławił owemu dziełu, dlatego chcemy podziękować osobiście Ojcu Świętemu podczas 

środowej Audiencji Generalnej we wrześniu przeszłego roku. Będziemy się starać, o ile okoliczności będą sprzyjające, by 
część grupy (kilkanaście osób) zajęła szczególne miejsca na Placu św. Piotra, tzw. reparto speciale u szczytu placu. Jeszcze 

raz chcemy wyraźnie podkreślić, że zależeć to będzie nie tylko od naszych starań, do których na pewno dołożymy wiele 

wysiłku, ale nade wszystko od Bożej Opatrzności. Do naszego pielgrzymowania zechcemy zaprosić m.in. Rektora 

PCMEW. 

Powyższe przedsięwzięcie wymaga od nas wielu przygotowań długo przed planowanym wyjazdem, dlatego już 

teraz przyjmujemy zapisy; zaliczkę w wysokości 250 euro należy wpłacić max. do 06.10, zaś całość kosztów winna 

zamknąć się w kwocie 650 euro plus bilety lotnicze. Szczegółowy program pielgrzymki i zapisy u ks. proboszcza PCM 

Swindon. 

ks. dr Jarosław Zieliński; ks. dr Jarosław Kozak 

P.S. liczba miejsc max. 60 osób. 

https://forms.gle/CZBeAVEdbsm5nVK49
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