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07542873055. Postaramy się pomóc najlepiej, jak tylko to będzię możliwe!

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Uczynię w tobie moje mieszkanie

5/06/2022

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



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 
parkingu. 

Zesłanie Ducha Świętego
Dziś 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 oraz powołanie nowych Nadzwyczajnych Sza-
farzy Komunii św. odbędzie się w Uroczystość Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa, 19 czerwca podczas Mszy św. o godz. 12:30 i 19:30.

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy poniedziałek o godz. 
19:30 w domu parafialnym, wejście na końcu parkingu.

Spowiedź
odbywa się w piątek w czasie adoracji od 19:00 do 20:00. Po adora-
cji możliwość przyjęcia komunii św. 

W połowie maja 10 osób z naszego duszpasterstwo wystartowa-
ło w „Biegu w dobrej sprawie”. W ten sposób chcieliśmy zwrócić 
uwagę na potrzeby osób bezdomnych i potrzebujących z pół-
nocnego Londynu. Dzięki Waszej hojności zebraliśmy w sumie  
£3, 395.13! Bardzo dziękujemy Wam za wsparcie. Środki te chcemy 
przeznaczyć na reorganizacje sposobu przechowywania żywności 
dla potrzebujących. Każdego tygodnia otrzymujemy pomoc z pol-
skich sklepów, oraz z fundacji Felix. Służymy nie tylko osobom 
bezdomnym, ale także tym, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji 
finansowej. Apostolat Społeczny stara się pozyskiwać środki finan-
sowe, także innych źródeł, nie tylko z naszej parafii, tak aby nasze 
działania mogły być skuteczne i długotrwałe. Dziękujemy Wam za 
każdą pomoc i wsparcie, które okazujecie temu ważnemu dziełu!

Bieg charytatywny - 
podsumowanie

Kolekta
Ofiarę na potrzeby naszej parafii można złożyć przy wyjściu  
z kościoła. W miesiącu maju suma ofiar na potrzeby naszej parafi 
wyniosła £ 15,342.88 (średnio £ 3,069 na tydzień). Bardzo dzięku-
jemy za waszą hojność!


