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ROCHDALE                                                                                                                                                          OLDHAM
Kaplica POK  (Niedziela : 10.00)                                                                              Kościół Św. Patryka (Niedziela: 12.30)
365 Manchester Rd.  OL11 4XL                                                                                                         40 Union Str. OL8 1DL
( Kaplica POK: środa - 10.00; piątek - 19.00 )                                                                   ( Kaplica POK: czwartek - 18.00 )
Proboszcz: Ks. Wojciech Światkowski SChr:    tel.  01706345950    *    kom.  07531665281  *   wojciechs54@gmail.com
Prezes Rochdale: Zbigniew Kaczmerek tel. 07855034612;  ziggyk.zk@gmail.com
Prezes Oldham:  Toni Kurkiewicz  -  tel.07973679753  * Polska Szkoła: Teresa Kurkiewicz  - tel. 07890960001

LISTOPAD 2019:  Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie przystani, odpoczywają w pokoju.

1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych Kościół Katolicki wspomina wszystkich ludzi, 
którzy doszli do świętości. Dzień ten nie jest „Świętem Zmarłych”, jak się często uważa, ale 
radosnym dziękczynieniem za tych wszystkich, którzy osiągnęli już świętość. Jest to dzień 
radosnej celebracji życia tych, którzy trafili do nieba. To święto jest dziękczynieniem Bogu za 
osoby, które w swoim ziemskim życiu kierowały się wiarą, a teraz radują się chwałą nieba. To 
również dzień szczególnej modlitwy za ich wstawiennictwem. Kościół w swoim nauczaniu 
zachęca nas do refleksji nad świętością, do której powołany jest każdy z nas.

2 listopada natomiast obchodzimy Dzień Zaduszny, nazywany potocznie Zaduszkami. Wierni 
modlą się za dusze zmarłych, którzy czekają na zbawienie w czyśćcu. W tym czasie w sposób 
szczególny modlimy się za tych, którzy odeszli do Domu Ojca, którzy przekroczyli już bramę 
śmierci i oczekują Bożego miłosierdzia. Zaduszki to czas modlitwy, wyciszenia, skupienia, 
refleksji nad przemijaniem, zadumy, wspominania tych, którzy już wyprzedzili nas w drodze do 
wieczności – naszych bliskich, znajomych, przyjaciół, sąsiadów…

My, ludzie wierzący będziemy modlić się i wspominać w tym dniu naszych krewnych, 
przyjaciół i parafian, którzy razem z nami tworzyli rodzinę i wspólnotę parafialna, a którzy tę 
wspólnotę już opuścili. Wszyscy oni zostawili jakiś ślad w naszym życiu i w naszych sercach. 
Jako katolicy wierzymy, że mimo śmierci zmarli rodzą się do nowego życia. Życie bowiem nie 
kończy się wtedy, gdy umieramy. Polacy zwyczajowo zarówno w Uroczystość Wszystkich 
Świętych, jak i w Zaduszki odwiedzają rodzinne groby, modlą się za zmarłych, przynoszą na 
groby kwiaty, zapalają znicze. W kościołach i na cmentarzach odprawiane są również msze 
święte w intencji tych, których dusze trafiły do czyśćca, a dzięki modlitwie mogą osiągnąć 
zbawienie. W tym czasie często towarzyszy nam również pewna refleksja. Nikt z nas nie zna 
dnia, ani godziny – kiedy Pan nas wezwie do siebie… Trzeba być przygotowanym.

Na bramach wielu cmentarzy widnieje napis: „Czas ucieka, wieczność czeka”. Napis 
wymowny w swej treści, bo każdy z nas już od chwili poczęcia staje się pielgrzymem. Każdy z 
nas idzie swoja drogą, w dobrym lub złym kierunku, ale wszyscy pragniemy zmierzać do 
świętości i do wieczności. Dlatego potrzebna jest nam w tym życiu wiara, refleksja, 
dopingowanie się do rozwoju wewnętrznego i pracy nad sobą. Musimy więc wypracować w 
sobie jasne pojęcie o celu życia, bez niepotrzebnych złudzeń. Trwamy na tej ziemi, jako ci, 
którzy oczekują innego życia, traktując to obecne – ziemskie jedynie przejściowo. A będąc 
częścią tego świata i członkami pielgrzymującego Kościoła  zostaliśmy stworzeni dla nieba.

Papieska intancja na listopad: Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę 
samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.



INTANCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH  NA LISTOPAD:
1.11: Oldham 18.00: O wstawiennictwo Wszystkich Świętych za żywych i umarłych
         Rochdale 20.00: O wstawiennictwo Wszystkich Świętych za żywych i umarłych
2.11: Oldham 18.00:  W intencji wszystkich naszych zmarłych oraz tych z Wypominek
         Rochdale 20.00: W intencji wszystkich naszych zmarłych oraz tych z Wypominek 
3.11: Rochdale 10.00: + Maria Dybała ( od syna, córki i rodziny ) 
         Oldham 12.30:  + Aleksander Szarek i za nienarodzone dzieci  ( od córki )
6.11: Rochdale 10.00:  + Marta, Albin, Alojzy Lenort ( od rodz. Niechciał )
7.11: Oldham 18.00:  + Józef Sokalski – 47 r. śm. ( od L. Platt ) 
8.11: Rochdale 19.00  + Janina, Wiktor Piotrowic  z ( od znajomej )
10.11: Rochdale 10.00:  + Anna, Magdalena Wojtaszek ( od Bronisławy  Graczyk ) 
           Oldham 12.30:   + Józef  Noga – 26 r. śm. Józefa Noga ( od córki )
13.11: Rochdale 10.00:  Za dusze w czyśćcu cierpiące ( od rodz. Niechciał )
14.11: Oldham 18.00:  + Józefa Flis ( od rodziny )
15.11: Rochdale 19.00:  + Za dusze w czyśćcu cierpiące ( od rodz. Niechciał )
17.11: Rochdale 10.00:  + Maria, Bronisław, Kazimierz Niewiarowscy ( od rodziny )
           Oldham 12.30:   Dziękczynna za niepodległość i w int. Ojczyzny  ( od SPPW ) 
20.11: Rochdale 10.00:  Za dusze w czyśćcu cierpiące ( od rodz. Niechciał )
21.11: Oldham 18.00:  + Maria Dudzik,  Karol Obrzutów
22.11: Rochdale 19.00: --  -- 
24.11:  Uroczystość  Chrystusa Króla * Rochdale 10.00:   Int. dziękczynna  ( od J i B Niechciał )
           Oldham 12.30:  + Piotr Rembielak  ( od rodziny )
27.11: Rochdale 10.00: --  -- 
28.11: Oldham 18.00: --  --
29.11: Rochdale 19.00: --  --

Ogloszenia duszpasterskie:

1. W miesiącu listopadzie modlimy się za zmarłych (w Dzień Zmarłych i wszystkie niedziele miesiąca 
będziemy kontynuować modlitwę i czytać Wypominki)

2. Uroczystość Wszystkich Świętych (1.11):  Msze św. w POK Oldham o 18.00 i w Rochdale o 20.00
3. Dzień Zaduszny (2.11): Msze św. z Wypominkami – POK Oldham o 18.00 i w Rochdale o 20.00
4. Odwiedziny cmentarzy: Greenacres-Sobota 2.11 godz.12.00;  Rochdale-Niedziela 3.11 godz. 15.00;  

Moston cemetary – Sobota 9.11 godz. 11.00
5. W sobotę 9.11 w POK Oldham odbędzie się BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH dla dzieci. Zapraszamy 

od godz. 13.00 do 18.00 (bilety - £3 u Marzeny: 07769578738;  prosimy też o pomoc)
6. Uroczystość Niepodległości Polski: Rochdale - Niedziela 10.11: Msza Św. o godz. 10.00; Uroczystości 

przy ratuszu w Rochdale o godz. 11.00;  Msza Św. o godz. 14.30 i obiad w POK.                          
Oldham - Niedziela 17.11: Msza Św. o godz. 12.30; Obiad i Akademia Szkoły Polskiej w POK od godz. 
14.30  ( Zarząd i SPPW: obiad - £10, dzieci nie biorące udział w akademii - £5 )

7. Andrzejki 2019:  POK Oldham – Sobota 23.11 godz. 20.00 – 01.00;  bilety: £15 i dzieci do 12 lat £5       
u Marzeny 07769578738 i Reginy 0161 6260955                                                                             
Rochdale – Sobota 30.11 godz. 20.00 – 02.00; bilety £15 u członków Rady.

8. Październikowe składki: Rochdale:  Taca - £243; Gift Aid - £320.50; Fundusz duszp.: C J Skryp - £40,        
D Durkiewicz - £10, Klub tenisa stołowego - £120;  Druga skł. PMK x 2 – £84.30                                          
Oldham: Taca – £312.59; Gift Aid – £145; Druga skł. PMK x 2 – £127.85  *  Dziekuję bardzo.                         

9. Od pierwszej soboty Grudnia w Rochdale o godz. 18.00 rozpoczniemy Pięć Sobót ku czci NSM.
10. Zgłoszeni kandydaci do bierzmowania na rok 2020 oraz starsi, którzy jeszcze nie  przyjęli tego 

sakramenty proszę na krótkie spotkanie po mszach św. w Rochdale i Oldham. 
11. W niedzielę 27.11 druga składka po mszach św.  na Instytut Polski Akcji Katolickiej (PMK)
12. Solenizantom i Jubilatom  miesiąca życzę wielu błogosławieństw i opieki Maryi.

                                  WIECZNY  ODPOCZYNEK  RACZ  ZMARŁYM  DAĆ  PANIE                        


