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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!

Bieg charytatywny
21 maja 10 biegaczy z naszej parafii weźmie udział w 
biegu charytatywnym „Bieg w dobrej sprawie”. W ten 
sposób chcemny zwracać uwage na problem bezdom-
nosci w północnym Londynie i finansowo wesprzeć 
pracę Aposotolatu Społecznego naszej parafii. Po ze-
skanowaniu kodu QR i otworzeniu strony do wpłaty, w 
rubryce “my donation is dedicated to the memory of ” 
prosimy wpisać “Run for homeless”. Zapraszamy do 
rozgłaszania tej inicjatywy wśród waszych znajomych!

17/04/2022



Schola dzieci
następna próba w niedzielę 24/04/2022 o godz. 11:15. 

Poniedziałek w oktawie 
Wielkanocy
Msza św. o godz. 10:00, tylko w j. angielskim.

Msza św. z modlitwą  
o uzdrowienie
25 kwietnia o godz. 19:30 zapraszamy na Mszę św., a po niej na 
adorację  i wspólną modlitwę. 

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

Dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Triduum Paschal-
nego. Za wasze chęci, czas i zaangażowanie w tak wiele posług. To 
dzięki waszej pomocy mogliśmy celebrować ten czas w tak pięk-
nej atmosferze. Wielką radością jest bycie częścią tak wspaniałej 
Wspólnoty! 

Podsumowowanie jałmużny 
wielkopostnej 
Tegoroczna jałmużna wielkopostna została w całowści przezna 
czona na pomoc Ukrainie. Udało nam się zebrać kwotę £6340.23
Dziękujemy za wasze wsparcie.

Każdy z nas przeżywa wiele pierwszych i ostatnich 
razy. Pierwsze wspólne święta, ostanie wspólne 

spotkanie... 
Niech te święta Wielkiej Nocy będą dla nas wszyst-
kich ostatnimi kiedy rodziła się w nas wątpliwość w 
moc życia i zmartwychwstania i pierwszymi kiedy 
zdecydowanie spojrzeliśmy na Chrystusa jako na-

szego brata prowadzącego nas do zbawienia!

Kolekta
Ofiarę na potrzeby naszej parafii można złożyć przy wyjściu  
z kościoła. W miesiącu marcu suma ofiar na potrzeby naszej parafi 
wyniosła £ 14,106.53 (średnio £ 3,527 na tydzień). Bardzo dzięku-
jemy za waszą hojność!


