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Zachęcamy do zasłaniania 
nosa i ust

Komunię św. 
udzielamy tylko na rękę

Droga synodalna
Na całym świecie zakończył się parafialny etap drogi synodalne. W tym 
momencie trwa etap diecezjalny czyli przesłane sprawozdania z parafii są 
czytane i zbierane, aby przygotować je do etapu krajowego. Chciałbym 
podzielić się z wami kilkoma najważniejszymi myślami, które zebrałem i 
przesłałem w raporcie z naszej społeczności.  
Cieszę się, że tak wielu z was zwróciło uwagę na to, że mimo trudności 
czas pandemii był dla nas czasem wzrostu i odkrywania pogłębionej rela-
cji z Panem Bogiem. Niepokoi na jednak to, że we Wspólnocie Kościoła, 
w tak trudnym momencie odkrywamy podziały i brak jedności. 
W waszych refleksjach sporo miejsca poświęciliście na podkreślenie fak-
tu, że Wspólnota Kościoła, Wspólnota parafialna, rozwija się kiedy moż-
na w niej aktywnie uczestniczyć, a proponowana formacja nie powinna 
się ograniczać jedynie do rodzin i dzieci, ale powinni być nią objęci także 
single, osoby w związkach niesakramentalnych oraz osoby LGBTQ+. 
Myślę, że warto także odnotować wyrażaną potrzebę integracji z kościo-
łem lokalnym.
Oczywiście przesłany raport był o wiele bardziej obszerny. Uznałem, że 
warto podkreślić, te które pojawiały się częściej. To także dobry moment, 
aby podziękować wszystkim, którzy włączyli się ten proces w naszej 
społeczności. Dziękuję tym, którzy wzięli udział w spotkaniach, którzy 
zdecydowali się na rozmowy indywidualne, a przede wszystkim Annie i 
Rafałowi za wsparcie i prowadzenie tego procesu w naszej społeczności.



Schola dzieci
Wszystkie dzieci, które chciałyby śpiewać podczas Mszy św. o 
godz. 12:30 zapraszamy na spotkanie scholi w każdą niedzielę o 
godz. 11:15  w domu parafialnym, wejście na końcu parkingu. 

Spowiedź
W miesiącu lutym, w naszym kościele możliwość spowiedzi w 
języku polskim w piątki 11 i 25 lutego, od godz. 19:00 do 20:00. 
Zapraszamy. 

Harcerstwo Polskie
Ośrodek Polskiego Harcerstwa poszukuje energicznych kandyda-
tów w wieków 7-14 lat do Drużyn Harcerzy, Harcerek, Gromady 
Zuchów Chłopców i Dziewczynek. Program podczas roku jest 
rozmaity i mamy wiele zbiórek, wycieczek, obozów i więcej! Ty-
godniowe zbiórki odbywają się po polskiej szkole sobotniej im. 
Matki Boskiej Częstochowskiej o 13:00. Zainteresowanych zachę-
camy do kontaktu pod numerem 07805260148 lub mailowo pod 
km1kdh@gmail.com. Czuwaj! Informacje przy wyjściu z kościoła 
i na plakatach. 

Rada Duszpasterska
odbędzie się 8 lutego o godz. 18:00. Jeśli chcieliby państwo przed-
stawić swoje propozycje lub uwagi dotyczące naszego duszpaster-
stwa prosimy o kontak e-mail.

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy poniedziałek o godz. 
19:30 w domu parafialnym, wejście na końcu parkingu.

Grupy wsparcia AA i NA
Tych, którzy mają problemy wynikające z nadużywania alkoholu lub 
innych środków uzależniających zapraszamy na spotkania grupy NA 
- anonimowych narkomanów, we wtorki o godz. 19:30, oraz grupy 
AA - anonimowych alkoholików w czwartki o godz. 19:30. Spotkania 
odbywają się w domu parafialnym, wejście na końcu parkingu.Zapraszamy młodych w wieku od 14 do 17 lat na program przy-

gotowujący do sakramentu bierzmowania. Zapisy rozpoczną 
się w poniedziałek 7 lutego o godz. 12:00. Zapisy tylko on-line:  
www.shorturl.at/osFI1

Bierzmowanie

Kancelaria Parafialna
Od 14 do 24 lutego z powodu nieobecności o. Mateusza, kancelaria 
będzie nieczynna. Nie będzie możliwości uzyskania zaświadczeń i 
innych dokumentów. Prosimy, aby wszystkie sprawy kancelaryjne 
zgłaszać do 12 lutego drogą elektroniczną: stignatius@jezuici.pl

Światowy Dzień Chorych
W piątek 11 lutego przypada Światowy Dzień Chorych. W naszym 
kościele modlitwa za chorych połączona z Sakramentem Namasz-
czenia Chorcyh po Mszy św. o godz. 10:00 (ENG) oraz po adoracji 
o godz. 19:45 (PL). Zapraszamy wszytskich przewlekle chorych, 
spodziewających się opracji lub długotrwałego leczenia oraz tych, 
których stan zdrowia pogorszył się w ostatnim czasie. 


