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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!

XXVII Niedziela Zwykła
2/10/2022  

Msze św. w naszym kościele

Poniedziałek - Sobota o godz. 10:00
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

Służyć z pokorą



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

Spowiedź
Spowiedź odbywa się w każdy piątek (oprócz czwartego piątku 
miesiąca) w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu od 19:00 do 
20:00. Po adoracji możliwość przyjęcia Komunii św. 

Po pikniku
Urodzinowy piknik w ubiegłym tygodniu był niezwykłym czasem 
wspólnego świętowania, rozmów i bycia razem w naszej duszpaster-
skiej wspólnocie. Cieszymy się, że tak licznie się zgromadziliśmy.
Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do przygotowania i uświetnienia tego wydarzenia. 
Dzięki wspólnym wysiłkom, pracy i wzajemnej pomocy, możemy 
przeżywać tak piękne chwile i tworzyć to miejsce. 
Dziękujemy.

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. 

Spotkania małżeńskie
Małżonkowie, którzy byliby wstępnie zainteresowani formacją w 
duchu Teams of Our Lady (spotkania raz na miesiąc), prosimy o 
kontakt na naszego maila stignatius@jezuici.pl

Zapraszamy młodych w wieku od 14 do 17 lat na program przygoto-
wujący do sakramentu bierzmowania. Zapisy rozpoczną się w ponie-
działek 10 października. Program będzie trwał od listopada 2022r. do 
końca marca 2023r. i będzie prowadzony w j. angielskim. Sakrament 
Bierzmowania odbędzie się 29 kwietnia 2023r.  Zapisy tylko on-line:  
stignatius.co.uk

Bierzmowanie

Rejestracja  

Bierzmowanie

Rada Duszpasterska
spotka się 4 października o godz. 18:00. Jeśli chcieliby państwo 
przedstawić swoje propozycje lub uwagi dotyczące naszego dusz-
pasterstwa prosimy o kontakt e-mail stignatius@jezuici.pl


