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

Uroczystość Najświętszej Trójcy

jeden Bóg w trzech osobach

12/06/2022

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. 

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
Dziś rozpocznają się zapisy dla tych, którzy chcieli-
by uczestniczyć w Katechezie Rodzinnej przygotowują-
cej do I Komunii św., który rozpocznie się we wrześniu.   
Program ten jest w j. polskim, ale jest także program w j. angiel-
skim. Program ten jest dla dzieci klas 3 lub starszych (7lat). For-
mularze można wypełniać tylko przez internet. Ilość miejsc jest 
ograniczona. Wszystkie informacje dotyczące programu należy 
kierować pod e-mail: stamfordcatechist@rcdow.org.uk

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. 

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

Picnic Parafialny
26 czerwca po Mszy św. o godz 12:30 zapraszamy wszystkich, ma-
łych i dużych na parafialny picnic. Zapewniamy wiele atrakcji na 
najmłodszych oraz coś smacznego dla każdego. Będzie to także 
czas, kiedy będziemy mogli wyrazić naszą wdzięczność o. Mate-
uszowi za 7 lat posługi i bycia z nami. o. Mateusz z końcem sierpnia 
zakończy pracę w naszej parafii. Osoby które chciałby przynieść na 
nasz wspólny stół różnego rodzaju potrawy, ciasto, napoje lub chleb 
proszone są o zgłoszenie się do Asi 07545469153. Każda pomoc 
jest mile widziana. Jesteśmy przekonani, że będzie to wspólny, do-
bry i radosny czas. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Rejestracja  
I komunia św.


