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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!

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu            14/3/2021

Wywyższamy Cię!

Rejestracja w parafii

www.linkd.pl/czrc

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



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

Wspólnota u Przyjaciela
Zaprasza na spotkanie w kościele w poniedziałek o godz. 19:30.

Sprzątanie kościoła
Bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomoc, które okazaliście  
w miniony piątek!

Spowiedź
19 marca będzie możliwość spowiedzi od godziny 16:30, chciałbym, 
aby to był czas szczególnie dla młodszych i tych, dla których wieczo-
ry są niemożliwe. Tego dnia również spowiedź od 19:30 do 20:30.  

Poniżej plan spowiedzi w j. polskim: 

19 marca 16:30 oraz 19:30
26 marca od godz. 19:30

29, 30, 31 marca od godz. 19:30

Nie będzie możliwości spowiedzi w Wielki Czwartek,  
Wielki Piątek i w Wielką Sobotę. 

Bierzmowanie
Zapraszamy młodych w wieku od 14 do 17 lat na program przy-
gotowujący do sakramentu bierzmowania. Jest to program wyjąt-
kowy i eksperymentalny, który rozpocznie się po świętach i część 
pracy każdy z kandydatów będzie musiał wykonać samodzielnie. 
Zapisy tylko przez naszą stronę internetową www.stignatius.pl

Plan Wielkiego Tygodnia
Niedziela Palmowa

Msze św. o godz. 12:30, 14:00 oraz 19:30

Wielki Czwartek
Liturgia Wielkiego Czwartku w j. polskim o godz. 20:00 

Wielki Piątek 
Liturgia Wielkiego Piątku w j. polskim o godz. 18:00 i 20:00

Wielka Sobota
Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 22:00

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
Msze św. o godz. 12:30, 14:00

Możliwość rejestracji od poniedziałku 15 marca. 


