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Lipiec 2021

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



Spowiedź
Możliwość spowiedzi w każdy piątek w czasie adoracji od 19:00 do 
20:00. Po adoracji możliwość przyjęcia komunii św.

Niedzielna Msza św.
Msze św. w języku polskim odbywają się w każdą niedzielę o godz. 
12:30 i 19:30

Kancelaria Parafialna
Od 1 do 31 lipca kancelaria będzie nieczynna. Zaświadczenia i inne 
dokumenty bedzie możno uzyskać w sierpniu.

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
Od 1 do 30 lipca, w dni powszednie, od godz. 11:00 do godz. 17:00 
Polskie i Wschodnioeuropejskie Centrum Rodziny Chrześcijańskiej 
(PEEC Family Center Ltd. Registered Charity Number: 1126136), 
które współpracuje z Apostolatem Społecznym, oferuje pomoc w:
tłumaczeniach, zasiłkach, tymczasowych paszportach (1 rok) dla 
Polaków, status osiedleńca dla dzieci itp.

Należy wcześniej umówić się na spotkanie z Piotrem Przepiorą 
(kierownik biura, doradca) pod nr tel. kom. 07366996861.

Chrzest
Chrzty w naszej parafii obywają w pierwsze i trzecie niedziele mie-
siąca. Formularz i wszytskie informacje na naszej stronie interne-
towej: www.stignatius.pl/sakramenty/chrzest
W lipcu wszystkie terminy zostały już zarezerwowane.

Witamy o. Michała
Cieszymy się z obecności o. Michała Karnawalskiego, który będzie 
posługiwał w naszej wspólnocie przez najbliższy miesiąc podczas 
nieobecności o. Mateusza, któremu życzymy udanego wypoczynku.

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy poniedziałek o godz. 
19: 30 w kościele. Spotaknia będą odbywały się również w czasie 
wakacji.


