
Duszpasterstwo
stignatius@jezuici.pl 

facebook.com/stignatiuspl
07542873055

stignatius.pl 

Adres 27 High Road, London N15 6ND
Duszpasterz o. Mateusz Konopiński SJ
Safeguarding Agnieszka Więcek, stamfordhillsg2@rcdow.org.uk

youtube.com/user/IgnatiusPL

polskieStamford Hill, St Ignatius Parish

Tradycją nszego duszpasterstwa jest świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego 
podczas wspólnego śniadania po Liturgii Wigilii Paschalnej. Przygotowanie tego 
wydarzenia jest czasem kiedy możemy się zjednoczyć i razem ubogacić te chwile. 
Osoby które chciałby przynieść na nasz wspólny stół różnego rodzaju potrawy, 
ciasto, napoje lub chleb proszone są o zgłoszenie się do Asi 07545469153. Każda 
pomoc jest mile widziana. Jesteśmy przekonani, że będzie to wspólny, dobry i 
radosny czas. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Śniadanie wielkanocne  
- zróbmy to razem!

Bieg charytatywny
21 maja 10 biegaczy z naszej parafii weźmie udział w biegu cha-
rytatywnym „Bieg w dobrej sprawie”. W ten sposób chcemny 
zwracać uwage na problem bezdomnosci w północnym Londynie 
i finansowo wesprzeć pracę Aposotolatu Społecznego naszej pa-
rafii. Po zeskanowaniu kodu QR i otworzeniu strony do wpłaty, 
w rubryce “my donation is dedicated to the memory of ” prosimy 
wpisać “Run for homeless”. Zapraszamy do rozgłaszania tej inicja-
tywy wśród waszych znajomych!



Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza na spotkania modlitewne w poniedziałek o godz. 19:30 w 
domu parafialnym, wejście na końcu parkingu.

Plan Wielkiego Tygodnia
Wielki Czwartek

Liturgia Wielkiego Czwartku w j. polskim, angielskim  
i hiszpańskim o godz. 20:00 

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

w j. angielskim o godz 15:00

Wielka Sobota
Święcenie pokarmów odbędzie się na boisku szkolnym wejście  

od St Ann’s Road w godz. 11:30-13:00.

Liturgia Wigilii Paschalnej w j. polskim o godz. 23:30,  
w j. angielskim o godz. 20:00

Po zakończeniu Liturgii w j. polskim zapraszamy wszystkich 
na śniadanie wielkanocne, które odbędzie się przy wejściu do 

kościoła.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
Msza św. w j. polskim tylko o godz. 12:30, 
w j. angielskim o godz. 8:00, 9:00 i 11:00

Poniedziałek w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego 
Mszy św. tylko w j. angielskim o godz. 10:00

Wigilia Paschalna
• Prosimy wziąć ze sobą: świecę (zabezpieczoną przed kapaniem), 

dzwoneczek, dzwonek, przeszkadzajkę (zabierz ją także na Mszę 
św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego),

• w kościele, w czasie Liturgii będzie przygotowane miejsce dla 
dzieci,

• Liturgia rozpocznie się przed kościołem, 

Sprzątanie kościoła
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy właczyli się w sprzątanie i 
przygotowanie kościoła do zbliżających się świąt Wielkiej Nocy.

Schola dzieci
następna próba w niedzielę 24/04/2022 o godz. 11:15. 

Spowiedź
Przypominamy, że nie będzie możliwości spowiedzi w j. polskim  
w Wielkim Tygodniu.

Próba chóru
Ostania próba przed świętami odbędzie się w środę o godz. 19:00. 


