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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!

XIII Niedziela Zwykła

Spoglądać z Jezusem w przyszłość

26/06/2022

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 19:30 
Poniedziałek o godz. 19:30POL

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

Rejestracja I Komunia św. 
2023

Rejestracja w parafii



Schola dzieci
Wszystkie dzieci, które śpiewają lub chciałyby śpiewać podczas Mszy 
św. o godz. 12:30 zapraszamy na spotkanie scholi w każdą niedzie-
lę o godz. 11:15  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. Zwyczajem naszej parafii jest, że odchodzącym dusz-
pasterzom można podziękować przez wrzucienie dowolnej ofiary 
na ich potrzeby. Dodatkowa składka dziś i w przyszłą niedzielę. 
Bardzo dziękujemy za waszą hojność!

Picnic Parafialny
Dziś po Mszy św. o godz 12:30 zapraszamy wszystkich, małych i 
dużych na parafialny picnic. Zapewniamy wiele atrakcji dla naj-
młodszych oraz coś smacznego dla każdego. 

Picnic ten, jest okazją, aby wyrazić naszą wdzięczność o. Mate-
uszowi za 7 lat posługi i bycia z nami. Mateusz z końcem sierpnia 
zakończy pracę w naszej parafii. 

Msza św. z modlitwą  
o uzdrowienie
27 czerwca o godz. 19:30 zapraszamy na Mszę św., a po niej na ado-
rację i wspólną modlitwę. Po Mszy św. będzie możliwość modlitwy 
wstawienniczej.


