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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!

Kalendarz liturgiczny

17/10 (pon) święto św. Łukasza Ewangelisty
18/10 (wt) wsp. św. John de Brébeuf, Isaac Jogues i towarzyszy
22/10 (pt) wsp. św. Jana Pawła II

Zapraszamy na Msze św. poranne do kaplicy (wejście od zakrystii) od poniedziałku do 
środy o godz. 7:00.

Modlitwa na czas Synodu
Stajemy przed Tobą, Panie, Duchu Święty.
Stajemy obciążeni wprawdzie ludzkimi grzechami,
ale zebrani w imię Twoje.
 
Przybądź do nas, pozostań z nami,
zechciej przeniknąć nasze serca.
Naucz nas, co mamy czynić.
 
Ukaż nam drogę, którą mamy kroczyć.
Zdziałaj to, czego mamy dokonać.
Ty sam bądź natchnieniem i sprawcą naszych rozstrzygnięć.

Połącz nas ze sobą Twoją łaską,
abyśmy stanowili jedno w Tobie 
i w niczym nie odeszli od prawdy.
 
O to wszystko prosimy Cię, 
który działasz w każdym miejscu i czasie 
w jedności z Ojcem i Synem na wieki wieków
Amen.

Ankieta na początek drogi 
synodalnej

www.linkd.pl/pkmzp



Spowiedź
Możliwość spowiedzi w każdy piątek w czasie adoracji od 19:00 do 
20:00. Po adoracji możliwość przyjęcia komunii św. 

Msze św. poranne
W bieżącym miesiącu w poniedziałki, wtorki i środy w kapilcy są 
odprawiane Msze św. poranne o godz. 7:00. Można rezerwować 
intencje mszalne. 

Seminarium odnowy wiary
Seminarium to 8-tygodniowe rekolekcje dla każdego, kto chce 
pogłębić swoją wiarę, ale także dla tych, którzy chcą wejść na 
drogę codziennej współpracy z Bogiem. Rekolekcje „odprawia się  
w domu” na podstawie przygotowanych materiałów wydanych jako 
dzienniczek duchowy. Każdy tydzień ma określony temat, związany 
z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego, m. in. 
działania Ducha Świętego, grzechu i nawrócenia, osobistej relacji  
z Bogiem itd.
Cotygodniowe spotkania rozpoczniemy w poniedziałek 18/10 
o godz. 19:30. Obejmują one wspólną modlitwę, konferencję i 
spotkanie w grupach. Całość dopełnia indywidualna modlitwa z 
Pismem Świętym, którą każdy uczestnik Seminarium podejmuje 
w domu. Rekolekcje kończy modlitwa o przyjęcie darów Ducha 
Świętego.
Jak się zapisać? Wysyłając e-mail na adres: stignatius@jezuici.pl ze 
swoim imieniem i nazwiskiem lub przez sms u Ewy 07763 384029.

Greckie słowo Synod  oznacza iść wspólnie. Papież 
Franciszek mówi, że jest to „podążanie razem – świec-
kich, pasterzy, biskupa Rzymu”. Wszyscy człon-
kowie Ludu Bożego mają pielgrzymować wspólnie, 
dzielić się odpowiedzialnością za wspólnotę, czuć się  
w Kościele jak w domu. 

W ten sposób może być także zrealizowane marzenie papie-
ża Franciszka o Kościele ubogim i dla ubogich, o Kościele 
otwartym na wszystkich, a przede wszystkim o Kościele 
słuchającym Boga i świata. 

Kościół jest Wspólnotą, w której każdy głos jest ważny. Tu 
nie mają znaczenia nasza narodowość, wiek, wykształcenie, 
orientacja czy preferencje polityczne. W ten sposób Kościół 
staje się służebny i otwarty na świat.

Odpowiedzialność za Kościół i czynne uczestnictwo w jego 
życiu i w procesach decyzyjnych nie jest czymś, co nabywa 
się w momencie przyjęcia święceń kapłańskich, lecz odpo-
wiedzialność ta zaczyna się w sakramencie chrztu. 

Droga ta prowadzi nas do przejrzystości, solidarności i od-
powiedzialności za Kościół. Im szersza ona będzie, tym le-
piej doświadczymy tego, że rządzenie Kościołem i to jaki On 
jest nie zależy jedynie od wąskich grup, elit czy biskupów, 
ale od wszystkich ochrzczonych. 

Synod powszechny
kartki wypominkowe są wyłożone z tyłu kościoła. Wypełnione kar-
ty wraz z ofiarą prosimy składać do pudełka przy wyjściu. W Uro-
czystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny wszystkie 
Msze święte zostaną odprawione w intencji osób wymienionych na 
kartach wypominkowych. Odczytanie wymienionych zmarłych 15 
minut przed Mszą.

Wypominki


