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XIII 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/p92pu

MÓWIE CI WSTAŃ!



Sprzątanie kościoła
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w środę po druzgocącym 
wyniku polskiej reprezentacji w piłce nożnej przyszli sprzątać ko-
ściół, akurat to było niesamowite! Dziękujemy!

Dzieci są ważne!
Serdeczne życzenia dla tych wszystkich, którzy wczoraj po raz 
pierwszy przystąpili do Komunii św. i dla tych, którzy dziś świętują 
jej rocznicę. Niech Jezus, nieustannie zmiania wasze życie, aby było 
wielkie, i aby było w nim sporo miejsca dla bliźnich i dla Pana Boga!

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
Zapraszamy, aby zostać wolontariuszem Apostolatu Społecznego.
Nasza praca podzielona jest na dwa etapy: 1. przygotowywanie 
posiłków (od 10:00 do 13:00) – przygotowywanie kanapek, sor-
towanie żywności, obieranie warzyw itp. 2. wydawanie posiłków 
(od 13:00 do 15:00) - bezpośredni kontakt z bezdomnymi podczas 
wydawania posiłków, sprzątanie. Możliwy jest udział zarówno w 
pierwszym lub drugim etapie, ale możesz również zdecydować się 
na wolontariat, decydując się na spędzenie z nami całego dnia, od 
przygotowań po końcowe sprzątanie. Do 30 lipca 2021 r. będziemy 
pracować 4 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Prosi-
my o kontakt z Kasią Wójcik, która jest liderem projektu (07872 
027350).

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/chrzest

Msza św. z modlitwą  
o uzdrowienie
Msza św., a po niej adoracja w poniedziałek o godz. 19:30. 
Zapraszamy!


