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Drzewo życia

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.

Spowiedź
Poniżej plan spowiedzi w j. polskim: 

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. 

Plan Wielkiego Tygodnia

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

Wszystkich, którzy moją możliwość uczestnictwa we Mszy św. 
wieczornej zapraszamy o godz. 19:30.

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

Z powodu ograniczeń konieczna jest wcześniejsza rejestracja. 
Zapraszamy tylko osoby, które zdołają się zarejestrować. 

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

Wielka Sobota
Święcenie pokarmów odbędzie prawdopobnie na boisku szkol-

nym wejście od St Ann’s Road.
11:00-14:00

Prosze o wybranie jednej spośród trzech liturgii: albo w sobotę 
albo jednej z niedzielnej Mszy św. 

Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 22:00

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

Poniedziałek w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego 
Msza św. o godz. 12:30

Bidon/butelka
W Wielką Sobotę w czasie święcenia pokarmów, będziemy zbie-
rać bidony lub butelki wielokrotnego użytku dla bezdomnych 
przychodzących do nas po pomoc. Ta niewielka rzecz jest dla 
nich nie zwykle przydatna zwłaszcza, teraz kiedy robi się coraz 
cieplej. Chciałbym Was prosić, aby przyniesione przez was butelki 
lub bidony były w miarę możliwości nowe. Będzie też możliwość 
„zafundowania butelek” na miejscu. 


