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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!

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu            21/2/2021

Czas pustyni nie jest końcem

Rejestracja w parafii

www.linkd.pl/czrc

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



Spowiedź
Możliwość spowiedzi w piątek 26 lutego w czasie adoracji od 19:30 
do 20:30. Po adoracji możliwość przyjęcia komunii św. 

Pomoc w CV i w j. angielskim
Jeśli potrzebujesz pomocy przy napisaniu CV skontaktuj się z 
Anią: 07403 773494. Jeśli potrzebujesz pomocy w nauce języka 
angielskiego on-line (z możliwością prowadzenia lekcji w j. ang), 
skontaktuj się z Ewą: 07763 384029.

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 prowadzony będzie , metodą 
warsztatową, zapisy przez e-mail: stignatius@jezuici.pl.

Wielki Post
Ponieważ obecnie nie mamy możliwości, aby zaprosić Was do 
kościoła na Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, rekolekcje czy na-
bożeństwo pokutne zapraszamy na program on-line „Droga u 
boku Pana”. To rozważania w oparciu o stacje drogi krzyżowej. W 
tym tygodniu spotkania w środę i sobotę o godz. 20:00. Pierw-
sze dwie stacje można obejrzeć na naszym kanale na YouTube  
(youtube.com/user/IgnatiusPL) 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. 

Msza św. z modlitwą  
o uzdrowienie
Msza św., a po niej adoracja w poniedziałek o godz. 19:30. Je-
śli 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.


