
GRUPA (AA) ANONIMOWYCH 
ALKOHOLIKÓW 

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

Grzegorz 07725042142; Marek 07789323681; 
 Nowy Rejs – niedziela 15.00 Kontakt: Daniel 

07454005339, Marcin 07448581999 

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

Kontakt: 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 Nocna 
Zapraszamy  do nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu 

z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca. 
 

SPRAWY  AKTUALNE  
 

KSIĘGARNIA KATOLICKA 
POLECAMY 

 

Książki dla dzieci, ikony, dewocjonalia 
 

Księgarnia czynna po każdej Mszy Św. niedzielnej 
Całkowity dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na potrzeby naszej Parafii a wszyscy 

zaangażowani w jej funkcjonowanie dają swój czas jako wolontariusze. 
 

 
 KATECHEZY DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH 

Zapraszamy wszystkich Rodziców i Chrzestnych, którzy 
chcieliby ochrzcić swoje dzieci w październiku, listopadzie 
lub grudniu. Katechezy podzielone są na trzy spotkania: 13 
września o godz. 20.00, 20 września o godz. 20.00 oraz 27 
września o godz. 20.00. 
 
 ZAPISY DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 

Zapraszamy rodziców, którzy pragną, aby w przyszłym roku 
2023 ich dziecko przystąpiło do I 
Komunii Świętej o wypełnienie do 
dnia 22 września formularza on-
line dostępnego na stronie 
internetowej parafii lub można 
zeskanować kod qr (po prawej), 
który odeśle do formularza 
zapisów.  
 
 DOŻYNKI PARAFIALNE  

Zapraszamy na tegoroczną Msze Św. Dożynkową 25.09 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.  
 
 MISJONARZ Z UKRAINY 

W niedzielę 25 września w naszej wspólnocie parafialnej 
będziemy gościć Ks. Grzegorza Jelenia, misjonarza 
pracującego na Ukrainie w diecezji Odesso-
Symferopolskiej, na terenach, na których toczą się walki. Ks. 
Grzegorz wygłosi do nas Słowo Boże. Będziemy również 
mieli okazję wesprzeć go ofiarą (w ramach II tacy) na 
odbudowę kościoła i domu parafialnego, zniszczonych 
przez ostrzał artyleryjski. Po Mszach św. będzie można 
spotkać się z Księdzem Grzegorzem w kawiarence 
parafialnej. 
 
 KAWIARENKA PARAFIALNA 

Od niedzieli 25 września wznawiamy działalność naszej 
kawiarenki parafialnej, po okresie wakacyjnym 
 
 
 

 PRZEDSZKOLE ZAJĄCZKI 
Przedszkole Zajączki posiada 3 darmowe miejsca na rok 
szkolny 2022/23 dla dzieci, które ukończyły 3 latka do 
31.sierpnia 2022 r. Więcej informacji pod nr tel. 07903467732 
 
 PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA  

Po wakacjach rozpoczynamy przygotowanie młodzieży do 
Sakramentu Bierzmowania. W tym roku, ze względu na 
dużą ilość młodzieży (ok. 70 osób), spotkania będą się 
odbywały w dwóch grupach. Będą one miały miejsce w 
środy od 18.00 do 20.00. Najbliższe spotkanie będzie miało 
miejsce w środę 14 września (grupa 1) oraz w środę 21 
września (grupa 2). Podział na grupy młodzież dostanie 
drogą e-mailową.  
 
 TACA NIEDZIELNA 

Od przyszłej niedzieli 25 września chcemy wrócić do 
zbierania tacy niedzielnej podczas Mszy św.,  
w momencie ofiarowania darów (w połowie Mszy św.) – 
tak jak było przed lockdown-em. 
 
 TACA W LIPCU I SIERPNIU 
 

Data Ofiary na tacę Gift Aid 
3 lipca 2022 569.00 537.00 
10 lipca 2022 325.00 811.10 
17 lipca 2022 475.00 377.00 
24 lipca 2022 555.00 558.50 
31 lipca 2022 540.00 467.50 

7 sierpnia 2022 600.00 510.00 
14 sierpnia 2022 460.00 307.00 
21 sierpnia 2022 490.00 551.20 
28 sierpnia 2022 380.00 414.00 

 

 
 

 
Dnia 7 września w wieku 49 lat zmarł  

Śp. Arkadiusz Klik 
Modlitwa Różańcowa w intencji zmarłego 

Odbędzie się we wtorek 13 września o godz. 18.15 
Msza Św. pogrzebowa będzie odprawiona w piątek 16 

września o godz. 13.00 w naszym kościele. 
Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów złożyć ofiarę na hospicjum 

Thames Hospice 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie 

*   * * 
Dnia 26-go sierpnia zmarł 

 Śp. Henryk Bujakowski 
nasz długoletni Parafianin 

Informacje o pogrzebie są w trakcie ustalania 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! 


