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Szczęśliwy kto poznał Boga

Zachęcamy do zasłaniania 
nosa i ust

Komunię św. 
udzielamy tylko na rękę

13 lutego 2022



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
Z powodu nieobecności o. Mateusza nie będzie spowiedzi w naj-
bliższy piątek. Możliwość spowiedzi w języku polskim w tym mie-
siącu jeszcze tylko 25 lutego, od godz. 19:00 do 20:00. Zapraszamy. 

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

Grupy wsparcia
Tych, którzy mają problemy wynikające z nadużywania alkoholu 
lub innych środków uzależniających zapraszamy na spotkania grup: 
NA - anonimowych narkomanów we wtorki o godz. 19:30
AA - anonimowych alkoholików w czwartki o godz. 19:30. 
Al-Anon - rodziny i krewni osób uzależnionych w czwartki o godz. 
19:00. Spotkania odbywają się w domu parafialnym, wejście na koń-
cu parkingu.

Kancelaria Parafialna
Od 14 do 24 lutego z powodu nieobecności o. Mateusza, kancelaria 
będzie nieczynna. Nie będzie możliwości uzyskania zaświadczeń 
i innych dokumentów. Prosimy o cierpliwość, wszystkie sprawy 
będzie można załatwić po powrocie o. Mateusza.

Bieg charytatywny
Zapraszamy do wspólnej zabawy charytatywnej na rzecz Aposto-
latu Społecznego. 21 maja 2022 z zespołem, co najmniej 10 osób, 
chcemy wziąć udział w biegu z przeszkodami. Naszym celem jest 
zebranie kwoty min. £5000! Jeśli chcesz dołączyć do zespołu jako: 
uczestnik biegu, wolontariusz, lub chcesz pomóc promować naszą 
pracę, zbierać środki finansowe, prosimy o kontakt: homelessst.
ignatius@gmail.com. Więcej informacji pod adresem: https://
www.letsdothis.com/gb/e/inflatable-5k-brands-hatch-188119.

Witamy gościa
Za tydzień 20 lutego w zastępstwie o. Mateusza będziemy gościli u 
siebie jezuitę z Parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Londynie.  
Przyjmijmy go ciepło, aby czuł się z nami jak w domu.

Kolekta
Ofiarę na potrzeby naszej parafii można złożyć przy wyjściu  
z kościoła. W miesiącu styczniu suma ofiar na potrzeby naszej 
parafi wyniosła £ 15,985.80 (średnio £ £3,996 na tydzień). Bardzo 
dziękujemy za waszą hojność!


