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zachęcamy do wypełniania ankiety dotyczącej 
drogi synodalnej. Ankieta jest dostępna on-line.

Rejestracja w parafii

www.linkd.pl/czrc

Ankieta na początek drogi 
synodalnej

www.linkd.pl/pkmzp

Jego jest chwała 
Kalendarz liturgiczny

15/11 (pon) wsp. św. Alberta Wielkiego, bp i doktora Kościoła
17/11 (śr) wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
18/11 (czw) wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy



Kolekta
Ofiarę na potrzeby naszej parafii można złożyć przy wyjściu  
z kościoła. 

Spowiedź
Możliwość spowiedzi w piątki w czasie adoracji od 19:00 do 20:00. 
Po adoracji możliwość przyjęcia komunii św. Nie ma możliwości 
spowiedzi w czwarte piątki miesiaca. 

Intencje mszalne
na rok 2021 nie ma już wolnych intencji na Msze św. niedzielne. 
Przymujemy intencję na Msze św. roratnie, które będą odprawiane 
od 29 litopada do 24 grudnia o godz 6:15 od poniedziałku do piątku 
i o godz. 7:00 w soboty.

V Międzynarodowy Dzień Ubogich
„Ubogich zawsze macie u siebie”, jakże dobitnie te słowa Jezu-
sa  docierają do nas, kiedy spacerujemy po ulicach Londynu. Bez-
domni, żebrzący, brudni, pijani, nieobecni, a jednocześnie bliscy i 
realni. Ubogich mamy u siebie, a przed nami wciąż ważne i aktu-
alne zadanie przyjmowania ich i bycia dla nich. Największą biedą 
nie jest przecież to, że nie mam co jeść, czy gdzie mieszkać, ale 
fakt, że dla drugiego człowieka nie jestem wart nawet jego przy-
chylnego spojrzenia, że przestałem dla niego być człowiekiem.

W tym roku światowy dzień ubogich zbiega się z wielkim drama-
tem i kryzysem, który dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. 
To sytuacja dramatyczna, sytuacja w której nie ma dobrych roz-
wiązań. Według mnie w oczach Jezusa dramatyzm tej sytuacji 
nie polegałby na nielegalnych próbach przekroczenia granicy, 
czy na agresji białoruskich sił, na prawie do obrony czy prawie 
do lepszego życia. Prawdziwy dramat rozgrywa się, kiedy w tych 
wykorzystanych przez silniejszych, przez systemy, przestaniemy 
widzieć ludzi. Kiedy sprowadzimy ich do liczb, narodowości, do 
jednostek, które nam zagrażają. W naszych rozmowach, próbach 
zrozumienia i zaradzenia tej sytuacji, proszę Was o jedno, abyśmy 
pamiętali, że to są „Ubodzy, którzy teraz są u nas”. Każdy z nich 
ma imię, historię, kogoś kocha, ma marzenia, jest mu zimno lub 
ciepło, płacze lub się śmieje, każdy z nich jest taki sam jak my.

Konkurs plastyczny 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie plastycz-
nym „Św. Ignacy - Rycerz Chrystusa”. Rozwiązanie konkursu i roz-
danie nagród nastąpi w niedzielę 21 listopada po Mszy św. o godz 
12:30. Prosimy wszystkich uczestników o obecność.

Droga Synodalna
Po zebraniu i przeczytaniu ankiet, które wypełniliście chcemy 
rozpoczać spotkania w grupach i spotkania indywidualne. Pierw-
szym spotkaniem będzie spotkanie z najmłodszymi w niedzielę 
21/11 po Mszy św. o godz. 12:30. Proszę zarezerwujcie dodatkowy 
czas. Spotkanie odbędzie się bezpośrednio po Mszy św. w kościele. 
Spotkania dla dorosłych zaplanowaliśmy na sobotę 4/12 o godz. 
18:00 oraz niedzielę 12/12 o godz 17:30. Spotkania te odbęda się 
w domu parafialnym. Jeśli chcesz wziąc udział w spotkaniu, ale 
terminy ci nie odpowiadaja prosimy o kontakt: stignatius@jezuici.pl

Koordynator katechezy
Miło nam poinformować, że nowym koordynatorem katechezy 
została p. Agnieszka Węcek, która do tej pory pełniła obowiązki 
Safeguarding Officer w naszej parafii. Pani Agnieszka rozpocznie 
swoją prace w styczniu. Życzymy powodzenia i cieszymy się, że w 
tak krótkim czasie udało nam się znaleźć odpowiedną osobę na to 
stanowisko. 


