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Bóg nauczycielem życia

Zachęcamy do zasłaniania 
nosa i ust

Komunię św. 
udzielamy tylko na rękę

27 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
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. 

Środa Popielcowa
Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu - czas przygo-
towania do Świąt Paschalnych. W tym dniu na znak pokuty i nawró-
cenia posypiemy nasze głowy przyjmuj na swoje głowy popiołem. 
2 marca zapraszamy na Msze św. o godz 12:30 z Apostolatem Spo-
łecznym oraz o godz 19:30.

Msza św. z modlitwą  
o uzdrowienie
28 lutego o godz. 19:30 zapraszamy na Mszę św., a po niej na ado-
rację  i wspólną modlitwę. 

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

Jubileusz małżeństw
Doroczna Msza dziękczynna za sakrament małżeństwa, odbędzie 
się 14 maja o godz. 15:00 w Westminster Cathedral. Kardynał za-
prasza wszystkie małżeństwa, które w tym roku obchodzą swoją 5, 
10, 25, 30, 40, 50, 60 i kolejną rocznicę ślubu. Prosimy, wsystkich 
chętnych do udziału w tej uroczystości, o podanie następujących 
danych: imiona męża i żony, daty ślubu, pełny adres pocztowy i 
e-mail.

Chrzest
Chrzty w naszej parafii obywają w pierwsze i trzecie niedziele mie-
siąca. Przypominamy, że w okresie Wielkiego Postu zwyczajowo 
chrztów się nie udziela. Formularz i wszytskie informacje na naszej 
stronie internetowej: www.stignatius.pl/sakramenty/chrzest

Wojna na Ukrainie
Ostatnie dni na pewno wzbudzają w nas niepokój i troskę. Przez 
rosyjską inwazję na Ukrainę zmienia się dotychczasowy porządek 
w Europie i na świecie. 
Wszyscy wezwani jesteśmy do jedności z narodem, który bez po-
wodu został zaatakowany. Papież Franciszek zwrócił się do wszyst-
kich ludzi dobrej woli z następującym apelem: 
„Jezus uczył nas, by na diaboliczny bezsens przemocy odpowia-
dać Bożą bronią: modlitwą i postem. Zapraszam wszystkich do 
uczynienia tego w Środę Popielcową, 2 marca. Niech stanie się ona 
dniem postu dla pokoju. W szczególny sposób zachęcam wierzą-
cych do intensywnego oddania się modlitwie i postowi w tym dniu. 
Niech Królowa Pokoju uchroni świat od szaleństwa wojny.”


