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Rejestracja w parafii

www.linkd.pl/czrc

Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji do parafii, lub w innych sprawach, zadzwoń na numer 
07542873055. Postaramy się pomóc najlepiej, jak tylko to będzię możliwe!



Spowiedź
Możliwość spowiedzi w każdy piątek w czasie adoracji od 19:00 do 
20:00. Po adoracji możliwość przyjęcia komunii św. Informujemy, 
że w dniu 1.10 spowiedzi nie będzie. Za utrudnienia przepraszmy. 

Droga synodalna
Ojciec św. Franciszek zwołał w Kościele Synod, który ma odpowie-
dzieć na pytanie: „Jak, na różnych poziomach (od Kościoła lokal-
nego do Kościoła uniwersalnego) ma dziś wyglądać nasza wspólna 
droga, aby Kościół nadal głosił Dobrą Nowinę? Do jakich kroków 
zaprasza nas Duch święty, aby wzrastać jako kościół synodalny?” 
Synod to proces zbierania opinii i poruszeń od poszczególnych 
wspólnot, parafii, diecezji, aż po spotkanie biskupów z całego świa-
ta. Każdy z nas weźmie w nim udział bardziej lub mniej świadomie. 
Chciałbym Was wszystkich zaprosić do tego, żebyśmy wzięli choć 
cząstkę odpowiedzialności za cały Kościół angażując się w drogę sy-
nodalna na poziomie naszej parafii. Co możesz zrobić? Podstawo-
wą i najważniejszą rzeczą jest, abyśmy w czasie modlitw, rozmów ze 
znajomymi czy czasu własnych przemysleń stawiali sobie pytanie: 
„Do jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy mogli powie-
dzieć, że jesteśmy na wspólnej drodze wiary? Jak ta wspólna droga 
wygląda dziś w naszym kościele?”. Jeśli w czasie zwykłych, prostych 
czynności czy rozmów zrodzi się w tobie coś wyjątkowego przyjdź 
i podziel się tym!

Chrzest
Chrzty w naszej parafii obywają w pierwsze i trzecie niedziele mie-
siąca. Formularz i wszytskie informacje na naszej stronie interne-
towej: www.stignatius.pl/sakramenty/chrzest

Msza św. z modlitwą  
o uzdrowienie
Msza św., a po niej adoracja w poniedziałek o godz. 19:30. 
Zapraszamy!

Apostolat Społeczny
prosi o modlitwę za swoich podopiecznych. Módlmy się o Boże 
błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla nich, a szczególnie dla Darka, 
który zmaga się bólem i cierpieniem. 

Urodziny duszpasterstwa
14 lat temu od niepozornych próśb i pytań rozpoczęła się przygo-
da, która trwa do dziś. Choć ludzie się zmieniają, część odchodzi, 
przeprowadza się, dorasta, starzeje się to nadal jesteśmy razem. Dla 
wielu z nas „dwie wieże” stały się ważnym miejscem na duchowej 
drodze. Patrząc na nasze ostatnie miesiące i lata mam wewnętrzne 
przekonanie, że jest to nie tylko zasługa Pana Boga, ale też wielu  
z nas! Pan Bóg posługuje się tym co dostępne, aby tworzyć miejsca 
bezpieczne, dobre, miłe. Nie jesteśmy przecież wspólnotą dla sie-
bie, ale dla kościoła i wszystkich potrzebujących. Myślałem o tym, 
czego życzyć naszemu duszpasterstwu, to trochę życzenia dla Was i 
dla mnie. Przyszedł mi z pomocą św. Ignacy, który mówił, że każdy  
z nas jest powołany do wielkich rzeczy. Tego właśnie chciałbym nam 
wszystkim życzyć: ciągle rosnącej w nas duchowej świadomości 
tego, że wielkie rzeczy są przed nami, że Pan Bóg może się nami po-
sługiwać w czynieniu dobra! Życzę Wam, aby to miejsce, St Ignatius 
Church, było nadal ważnym i dobrym miejscem w waszym życiu!

o. Mateusz Konopiński SJ

Msze św. poranne
Od 1.10 w poniedziałki, wtorki i środy będą odprawiane w kapilcy 
Msze św. poranne o godz. 7:00. Po miesiącu zweryfikujemy czy jest 
wystarczające zainteresowanie i potrzeba, aby Msze św. poranne 
kontynuować. Można rezerwować intencje mszalne. 


