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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!

VII Niedziela Wielkanocna

Jedność jest darem

29/05/2022

Msze św. w naszym kościele

Poniedziałek - Sobota o godz. 10:00
Pon (kaplica), Pt, Sob o godz. 18:30 
Ndz o godz. 8:00, 9:30, 11:00

ENG

 Niedziela o godz. 12:30 i 19:30POL

Bieg charytatywny
21 maja 10 biegaczy z naszej parafii wzięło udział w bie-
gu charytatywnym „Bieg w dobrej sprawie”. Wszyscy 
dobiegli do mety. Serdecznie gratulujemy i dziekujemy 
za wsparcie! W ten sposób chcemy zwracać uwage na 
problem bezdomnosci w północnym Londynie i finan-
sowo wesprzeć pracę Aposotolatu Społecznego naszej 
parafii. Po zeskanowaniu kodu QR i otworzeniu strony 
do wpłaty, w rubryce “my donation is dedicated to the 
memory of ” prosimy wpisać “Run for homeless”. 



Schola dzieci
Wszystkie dzieci, które śpiewają lub 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 par-
kingu. Informujemy, że nie będzie scholi 5 czerwca. 

Spowiedź
W piątek 3 czerwca, nie będzie możliwości spowiedzi w j. polskim.

Kolekta
Ofiarę na potrzeby parafii można złożyć przy wyjściu z kościoła. 
Bardzo dziękujemy za waszą hojność!

I Komunia święta
Serdeczne życzenia dla tych wszystkich, którzy wczoraj po raz 
pierwszy przystąpili do Komunii św. i dla tych, którzy dziś świętują 
jej rocznicę. Niech Jezus, nieustannie zmiania wasze życie, abyście 
żyli jego pełnią i aby było w nim sporo miejsca dla bliźnich i dla 
Pana Boga!

Zesłanie Ducha Świętego
5 czerwca w Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Po Mszy św.  
o godz. 19:30, serdecznie zapraszamy na adorację i wspólną modli-
twę o odwagę przyjęcia darów i charyzmatów jakimi Duch św. chce 
nas obdarować. Duch Święty ożywia naszą wiarę i pozwala nam 
modlić się. Zachęcamy aby w tym dniu w sposób szczególny prosić 
Go o prowadzenie i uczestnictwo w naszym życiu.

Lektorzy
Jeśli chciałbyś właczyć się do posługi czytań podczas liturgii słowa  
na Mszach św. prosimy o kontakt SMS 
12:30 Marta - 0 7845744220
19:30 Edyta -  07976467943

I Komunia św. 2023 - zapisy
12 czerwca rozpoczną  się zapisy dla tych, którzy chcieliby uczest-
niczyć w Katechezie Rodzinnej przygotowującej do I Komunii św.  
w języku polskim. Program ten jest dla dzieci klas 3 lub starszych 
(7lat). Formularze będzie można wypełniać tylko przez internet. 
Ilość miejsc jest ograniczona.

Szafarze
Odnowienie posług Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej od-
będzie się w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 19 
czerwca podczas Mszy św. o godz. 12:30 i 19:30

Msza św. z modlitwą  
o uzdrowienie
30 maja o godz. 19:30 zapraszamy na Mszę św., a po niej na adora-
cję i wspólną modlitwę. 


