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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

A ty za kogo mnie uważasz?



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

Kolekta
W sierpniu ofiara na tacę w naszym kościele wyniosła £ 12,863 
(średnio tygodniowo £ 3,216). Bardzo dziękujemy za każde wspar-
cie i złożona ofiarę. Przez przelew lub contactleess otrzymujemy 
prawie połowę ofiar, co jest wielką pomocą, dziękujemy!

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy poniedziałek o godz. 
19:30 w sali w domu parafilanym. Wejście na końcu parkingu 
samochodowego. W sobotę 18.09 od godz. 11:00 do 16:00 zapra-
szamy na dzień skupienia. Będzie to okazja do odnowy modlitwy i 
refleksji nad naszą codziennością. 

Kurs RICA 
Kurs dla nieochrzczonych dorosłych i dla chrześcijan pragnących 
zostać katolikami, rozpocznie się w ciągu najbliższych kilku tygo-
dni. Będzie on prowadzony w j. angielskim. Trawają zapisy drogą 
e-mailową.

Apostolat Społeczny
działający przy naszym kościele zaprasza w każdy poniedziałek, 
wtorek i czwartek w godzinach 13:00-15:00. Osoby bezdomne oraz 
każdy potrzebujący może skorzystać z pomocy w sprawach prywat-
nych i dostać gorący posiłek. W razie pytań prosimy pisać na adres: 
Homelessst.ignatius@gmai.com lub dzwonić: Katarzyna Wójcik 
07872027350. Jednocześnie infromujemy, że we wrześniu Polish & 
Eastern European Christian Family Canter pomaga w sprawach: 
tlumaczeń, zasiłków i innych dokumentów. Więcej informacji pod 
adresem: info@peec.org.uk oraz pod nr telefonu: Piotr Przepiora 
07366996861

Konkurs plastyczny
Wszystkich małych i dużych zapraszamy do wzięcia udziału w 
konkursie plastycznym poświęconym postaci naszego patrona 
Św. Ignacego. Motywem przewodnim konkursu jest:  Św. Ignacy 
- Rycerz Chrystusa. Pracę można przygotować w dowolnej formie 
plastycznej lub multimedialnej (rysunek, komiks, animacja itp.) 
Chcielibyśmy, aby najlepszych prac powstał kalendarz na 2022 rok. 
Pracę można oddawać do 26.09. Szczegółowy regulamin konkursu 
na naszej stronie internetowej.

14 urodziny
Z radością zapraszamy Was na urodzinowe spotkanie w ogrodzie, 
które odbędzie się 26.09 po Mszy św o godz. 12.30. Będą niespo-
dzianki dla dzieci, tort i przekąski z grila. Mamy nadzieję, że wspól-
ne świętowanie będzie dobrym czasem dla nas wszystkich!


