
GRUPA (AA) ANONIMOWYCH 
ALKOHOLIKÓW 

Nowy Świat – poniedziałek i piątek o 20.00 
Kontakt: Tomek 07502 206041; Krzysztof 07872944120; 

Grzegorz 07725042142;  
Marek 07789323681;MS Nowy Rejs – niedziela 14,00; 
Kontakt: Daniel 07454005339, Marcin 07448581999 

GRUPA RODZINNA AL-ANON „WIKTORIA” 
spotkania w każdy wtorek o 19.00. 

Kontakty: Milena 07830237369,  
Olga   07707830681 

 

DOMOWY KOŚCIÓŁ 
Pary małżeńskiej szukającej dla siebie drogi duchowego 
rozwoju zapraszamy na spotkania. Więcej informacji u 

duszpasterzy. 

CZUWANIE TAIZE 
Zapraszamy w każdy I piątek miesiąca po wieczornej 

Eucharystii na czuwanie modlitewne przy śpiewie 
kanonów z Taize 

 

ADORACJA 24h 
Zapraszamy  do nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu 
z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca. Dla wielu 

z nas to wyjątkowy czas spotkania z Panem, w spokoju i 
ciszy nocy , z dala od  codziennego hałasu. 

 

SPRAWY AKTUALNE  
 BEATYFIKACJĄ STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO 

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy wielkie wydarzenie dla 
Kościoła w Polsce – beatyfikacja Sługi Bożego – Stefana Kard. 
Wyszyńskiego. Uroczysta Msza Św. będzie odprawiana w 
Warszawie w Świątyni Opatrzności Bożej o godz. 12.00 polskiego 
czasu. 
 

 ZMIANA GODZIN PORANNYCH MSZY ŚWIĘTYCH 
W związku z powrotem DNIA SENIORA, wracają dawne pory 
Mszy Św. porannych w środy i piątki na godz. 10.15. 

 

 DZIEŃ SENIORA W ŚRODY 
Po długiej przerwie wznawiamy w naszej Parafii DZIEŃ SENIORA. 
Zapraszamy wszystkich starszych wiekiem parafian w środy na 
Eucharystię na poranną Eucharystię o godz. 10.15 oraz spotkanie 
po Mszy Św. w kawiarence 
 

 KATECHEZA DLA SENIORÓW 
Zapraszamy seniorów na katechezy w piątki po porannej 
Eucharystii w kawiarence. 
 

 SPOTKANIE MINISTRANTÓW 
Wszystkich ministrantów oraz dzieci, które chciałyby zostać 
ministrantami zapraszam na spotkanie w środę 15 września  
o godz. 17.30. Spotkania będą odbywać się co dwa tygodnie  
i kończą się Eucharystią o godz. 19.00 
 

 POLSKA SZKOŁA IM. ŚW. FUSTYNY 
Trwa nabór uczniów do nowopowstającej szkoły języka polskiego 
przy naszej Parafii. Tel: 07723 646 812 
 

 PSYCHOLOG PARAFIALNY 
Od 15 września ( raz w tygodniu – w środy wieczorami) będzie  
w naszej parafii przyjmować psycholog. Zapraszamy do kontaktu 
chętne osoby pod nr: 07502791286 
 

 MAŁY GAICZEK I GAICZEK 
Wznawiamy zapisy dzieci do zespołów tańca, pieśni i zabaw 
polskiego folkloru. Zajęcia odbywają się w poniedziałki: „Mały 
Gaiczek” (4-6 lat) o godz. 17.00-17.45 oraz „Gaiczek” (7-11 lat)  
o godz. 18.00-19.00 w Sali (środkowa część naszego kościoła) 
Zapisy przyjmuje Frania: tel. 07762004048 lub email: 
franiacreech@yahoo.co.uk  
 

 ZAPISY DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 
Zapraszamy rodziców, którzy pragną, aby w przyszłym roku 2022 
ich dziecko przystąpiło do I Komunii Świętej o wypełnienie do 
dnia 30 września formularza on-line dostępnego na stronie 
internetową parafii. 
 

 ZAPISY DO BIERZMOWANIA 
W tym roku nie organizujmy nowej grupy kandydatów spośród 
młodzieży do bierzmowania. Cały czas trwają przygotowania 
rozpoczęte we wrześniu 2020. Rozpoczęcie nowej grupy zostanie 
ogłoszenie w dalszym terminie. 
 

 SPOTKANIA  MŁODZIEŻOWE 
Zapraszamy młodzież na spotkania. Spotkania odbywają się raz 
na trzy tygodnie, niedziela, od godz. 14.00 – 17.00. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się 26 września. 
 

 PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 
Wznawiamy po wakacjach przygotowanie młodzieży do 
Sakramentu Bierzmowania. Najbliższe spotkanie będzie miało 
miejsce w czwartek 16 września o godz. 17.30. Spotkania dotyczą 
młodzieży, która rozpoczęła przygotowanie we wrześniu 
tamtego roku.£  
 

 SPOTKANIE DLA PAR DWUJĘZYCZNYCH 
Zapraszamy pary małżeńskie, które w komunikacji posługują się 
językiem angielskim do spotkań małżeńskich, które będzie 
prowadził dk. Marek w języku angielskim. Pierwsze spotkanie 
będzie 3 października o godz. 15.00. 
 

 ZAPISY DO PARAFII – 1700 parafian 
Półtora roku temu - od 1 stycznia 2020 r. Ze względu na zmianę w 
przepisach GDPR , ruszyły zapisy do Parafii. Każdy uczęszczający 
do naszego kościoła jest zaproszony do wypełnienia formy 
dostępnej na naszej stronie internetowej. Obecnie mamy 
zapisanych do Parafii około 1700 osób. Prosimy wszystkich 
zapisanych do Parafii o obecność na liturgiach niedzielnych oraz 
do uczestniczenia w kosztach utrzymania Parafii. 
 
 DOŻYNKI PARAFIALNE 

Zapraszamy na tegoroczną Msze Św. Dożynkową 26.09 o godz. 
12:00. Niech będzie to dla nas okazja do podziękowania Bogu za 
owoce ludzkiej pracy – zwłaszcza te na roli, oraz za opiekę Bożą 
w czasie tegorocznych urlopów i wakacji. 
 

 KATECHEZY DO CHRZTU 
Od października tego roku zmieniają się w naszej Parafii 
katechezy przedchrzcielne. Będą odtąd organizowane 
kwartalnie. Dotyczą one rodziców i rodziców chrzestnych, 
których dzieci będą ochrzczone w naszej parafii lub  
w Polsce oraz tych którzy pragną zostać chrzestnymi (katechezy 
powinny zostać przeżyte przed otrzymaniem zaświadczenia). 
Najbliższe katechezy odbędą się w październiku i dotyczą dzieci, 
które będą chrzczone w miesiącach: październik, listopad, 
grudzień. Terminy katechez w październiku (następne po nich 
odbędą się  dopiero w styczniu 2022 r): 
• Katecheza kerygmatyczna: wt, 5.10. godz. 20.00 
• Katecheza o wychowaniu do wiary: wt 12.10. godz. 20.00 
• Msza Św z obrzędem przyjęcie dziecka do katechumenatu: 

nd, 17.10 godz. 12.00 
• Katecheza o liturgii sakramentu: wt, 19.10 godz. 20.00 
• Msza Święta z udzieleniem Chrztu Św: nd, 24.10 godz. 12.00 
 

KATECHEZY DOTYCZĄ RODZICÓW I RODZICÓW CHRZESTNYCH, 
KTÓRYCH DZIECI BĘDĄ OCHRZCZONE W NASZEJ PARAFII LUB W 
POLSCE ORAZ TYCH KTÓRZY PRAGNĄ ZOSTAĆ CHRZESTNYMI 
(KATECHEZY POWINNY ZOSTAĆ PRZEŻYTE PRZED OTRZYMANIEM 
ZAŚWIADCZENIA). 

*        *        * 
 

Dnia 13 sierpnia zmarła 
Śp. ZENOBIA MASŁOŃ 

Pogrzeb odbędzie się w środę 15 września  
o godz. 14.00 w naszym kościele 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 

tel:07723646812

