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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

26 sierpnia 
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej



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

NMP Częstochowskiej
26 sierpnia w kościele w Polsce obchodzi się uroczystość NMP 
Częstochowskiej, w tym dniu w sposób szczególny pamiętajmy o 
naszej ojczyźnie.

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

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy poniedziałek o godz. 
19:30 w sali w domu parafilanym. Wejście na końcu parkingu 
samochodowego. 

We wish to appoint a Full-Time Catechist (Polish & English spe-
aking) to lead our catechetical ministry. The work would involve 
teaching online and in person, on some weekends and evenings, 
coordinating and training the catechetical volunteers, preparing 
children and parents for First Holy Communion, preparing parents 
for the baptism of infants, RCIA, teenage Confirmation, and other 
associated responsibilities. The work would suit a recent graduate 
in theology, a teacher, or someone committed to and with expe-
rience and training in the ministry of catechesis. Applicant must 
have leadership and organisational expertise, and be willing to 
work flexible hours including weekends and some evenings and 
some additional days in accordance with the liturgical calendar, 
and can expect to be working about 37 hours per week during the 
teaching time (normally September – June), including contact time 
and email/clerical time. Salary to be paid monthly in accord with 
Diocesan standards and commensurate to responsibility and amo-
unt of work (seasonal). The successful candidate will be provided 
with office accommodation.

A full job description is available on application.Please send CV 
to stamfordhill@rcdow.org.uk with “Lead Catechist” in the Subject 
Line. Deadline for applications: 30 September 2021

Podziękowania
Nasza koordynatorka katechezy p. Elwira Pniewska, zdecydowała  
na stałe zamieszkać w Polsce i zrezygnować ze swoich obowiązków 
w naszej parafii. Serdecznie Jej dziękujemy za niezwykłą pracę i 
służbę przez ostatnie 8 lat. Mamy nadzieję, że owoce jej pracy na 
długo będą obecne w życiu wielu rodzin naszej parafii. Pani Elwirze 
życzymy wiele dobra i radości!


