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XII Niedziela Zwykła

Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji do parafii, lub w innych sprawach, zadzwoń na numer 
07542873055. Postaramy się pomóc najlepiej, jak tylko to będzię możliwe!

Rejestracja w parafii

www.linkd.pl/czrc

Rejestracja I komunia św.

www.linkd.pl/czrc



Sprzątanie kościoła
W środę 23 czerwca o godz. 19:30 zapraszam do pomocy przy 
sprzątaniu i przygotowaniu kościoła na uroczystość I Komunii św. 

I Komunia Święta
W sobotę 26 czerwca podczas Mszy św. o godz. 11:30 oraz 13:00 
dzieci z naszego duszpasterstwa przyjmą Pierwszą Komunię Świętą. 
Prosimy o Waszą modlitwę w ich intencji i intencjach ich rodzin.

Wspólnota u Przyjaciela
Zaprasza na spotkanie w kościele w poniedziałek o godz. 19:30.

Kancelaria Parafialna
Od 1 do 31 lipca kancelaria będzie nieczynna. Nie będzie możli-
wości uzyskania zaświadczeń i innych dokumentów. Prosimy, aby 
wszystkie sprawy kancelaryjne zgłaszać do końca czerwca drogą 
elektroniczną: stignatius@jezuici.pl

Zapisy do I Komunii św
Trwają zapisy dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć w Ka-
techezie Rodzinnej przygotowującej do I Komunii św.  
w języku polskim. Program ten jest dla dzieci klas 3 lub starszych. 
Formularze można wypełniać tylko przez internet. Ilość miejsc jest 
ograniczona. Więcej informacji na: www.stignatius.pl lub www.
schoolandfamily.org.

Apostolat społeczny
poszukuje do wynajęcia dużego pomieszczenia służącego jako ma-
gazyn do zbierania i sortowania odzieży używanej dla potrzebują-
cych. Pomieszczenie będzie koordynowała współpracująca z nami 
od wielu lat wolontariuszka Diana. Wszelkie informacje prosimy 
przesyłać drogą elektroniczną: homelessst.ignatius@gmail.com

Chrzest
W drugiej połowie roku wracamy do zwyczajnych terminów 
chrztów w naszej parafii tj. w pierwsze i trzecie niedziele miesiąca. 
Formularz i wszytskie informacje na naszej stronie internetowej: 
www.stignatius.pl/sakramenty/chrzestRocznica I Komunii św.

W niedzielę 27 czerwca  zapraszamy dzieci i rodziny, które we wrze-
śniu przyjęły I Komunię św. do celebrowanie jej rocznicy. Z tej oka-
zji w sposób szczególny będziemy się za was modlić na wszystkich 
Mszach św. (12:30, 14:00 i 19:30). Można przyjść w albach albo w 
innych eleganckich ubraniach. Niewątpliwie będzie to świadectwo 
dla całej naszej wspólnoty!


