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Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji do parafii lub na Mszę św. lub w innych sprawach 
zadzwoń na numer 07542873055 postaramy się pomóc najlepiej jak to będzie możliwe!

Szósta Niedziela Zwykła              14/2/2021

Bądź z ludźmi

Rejestracja w parafii

www.linkd.pl/czrc

Rejestracja na Msze św. 
www.linkd.pl/rmaa



Spowiedź
Możliwość spowiedzi w piątek 19 lutego w czasie adoracji od 19:30 
do 20:30. Po adoracji możliwość przyjęcia komunii św. 

Wspólnota u Przyjaciela
Zaprasza na spotkanie w kościele oraz on-line (meet.google.com/
tbj-tvcs-cvq) zapraszamy w poniedziałek o godz. 19:30.

Grupy modlitwy biblijnej
Jeśli chcesz dołączyć do 4-5 osobowej grupy, aby raz w tygodniu 
spotkać się na chwilę rozważania Pisma Świętego prosimy podać 
swoje imię w SMS-ie na numer 07542873055.

Kurs przedmałżeński
Zapraszamy na  kurs przedmałżeński w języku polskim. Kurs on-
-line będzie odbywał się w soboty (6.03/13.03/20.03/27.03/10.04/
17.04) o godz. 9:00 - 11:30. Kurs odbędzie się, jeśli zapiszą się na 
niego przynajmniej 4 pary, prowadzony jest metodą warsztatową, 
zapisy przez e-mail: stignatius@jezuici.pl.

Środa popielcowa
rozpoczyna w Kościele okres Wielkiego Postu. Msze święte w tym 
dniu o godz. 10:00 i 18:30 w języku angielskim oraz o 7:00 i 19:30 
(również on-line) w języku polskim. Jest to dzień pokuty, w któ-
rym obowiązuje post ścisły, tzn. jeden posiłek do syta. Posiłek ten 
powinien być prosty i bez mięsa. Post obowiązuje osoby od 18 do 
60 roku życia. Ze względu na stan zdrowia i rozsądne podejście do 
postu, każdy z nas powinien posłużyć się właściwą miarą.

Wielki Post
Środa popielcowa rozpoczyna w Kościele okres Wielkiego Postu. 
Obecnie nie mamy możliwości, aby zaprosić Was do kościoła na 
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, rekolekcje czy nabożeństwo po-
kutne. Regularnie sprawdzamy i obserwujemy jakie wydarzenia 
możemy organizować. Ważne jest, aby była możliwość spowiedzi, 
dlatego pozostaje adoracja i spowiedź w piątkowe wieczory. For-
mą rekolekcji i drogi krzyżowej będą wieczorne spotkania on-line 
na naszym Facebooku i Youtube, które w formie Drogi Krzyżowej 
będą nas przygotowywały do świąt Misterium Paschalnego. Cykl 
14 spotkań rozpocznie się w czwartek 18 lutego o godz. 20:00. 
Zapraszamy!

GP i Szczepienia
Przy współpracy z NHS Haringey i organizacji HOPEC chcieli-
byśmy pomóc wszystkim tym, którzy w wyniku Brexitu stracili 
formę opieki zdrowotnej. Jeśli ktoś z Was potrzebuje pomocy przy 
rejestracji do GP prosimy o kontakt. Osoby powyżej 65 roku ży-
cia, które chciałyby skorzystać z możliwości szczepienia przeciwko 
Covid-19, a nie dostały jeszcze zaproszenia na szczepienie także 
prosimy o kontakt telefoniczny 07542873055. Jednocześnie infor-
mujemy, że 3 marca o godzinie 19:00 odbędzie się spotkanie na plat-
formie ZOOM na którym będzie można porozmawiać z lekarzami 
na temat szczepień. 


