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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!

Sierpień 2022

Pan jest z tobą

15/08  Uroczystość Wniebowzięcia NMP

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

Rejestracja w parafii



Okres wakacyjny,  
kancelaria parafilana
W okresie wakacyjnym na wszystkie sprawy formalne w kancelarii 
parafilnej będę odpowiadał tylko w poniedziałki, a zaświadczenia 
będą do odbioru w niedziele. 
Pamiętajcie także, że nowy duszpasterz, o. Piotr, z początku nie bę-
dzie Was wszystkich znał i kojarzył, dlatego podstawą do wydawa-
nia wszelakich zaświadczeń będzie rejestracja w parafii. Formularz 
znajdziecie tutaj: www.linkd.pl/czrc. Aby otrzymać zaświadczenie 
należy być zapisanym w paarafii przynajmniej 3 miesiące.

Wniebowzięcie NMP
15 sierpnia obchodzimy w Kościele Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość ta koncentruje naszą uwagę 
na zakończeniu ziemskiego życia Maryi, obejmuje wspomnienie Jej 
narodzin dla nieba i należy do centralnych świąt maryjnych w roku 
kościelnym. W Diecezji Westminster uroczystość została przenie-
siona na niedzielę 14/08. Zapraszamy.

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

Spowiedź
W czasie wakacji nie ma spowiedzi w j. polskim w piątki. Wszyst-
kich, którzy chcą skorzystać z sakramentu spowiedzi zapraszamy w 
niedziele przed wieczorną Mszą św. od godz 18:15 do 19:15

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

Wspólnota u Przyjaciela
informuje, że podczas wakcji nie będzie spotkań modlitewnych. 
Wszystkim życzymy bardzo dobrego wypoczynku. Na pierwsze 
spotkanie po wakacjach zapraszamy 5/09. Do zobaczenia.

Niedzielna Msza św.
Msze św. w języku polskim odbywają się w każdą niedzielę o godz. 
12:30 i 19:30


