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polskieStamford Hill, St Ignatius Parish

Rejestracja w parafii

www.linkd.pl/czrc

Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji do parafii, lub w innych sprawach, zadzwoń na numer 
07542873055. Postaramy się pomóc najlepiej, jak tylko to będzię możliwe!

VI Niedziela Wielkanocna

Bieg charytatywny
Wczoraj 10 biegaczy z naszej parafii wzięło udział w 
biegu charytatywnym „Bieg w dobrej sprawie”. Wszyscy 
dobiegli do mety. Serdecznie gratulujemy i dziekujemy 
za wsparcie! W ten sposób chcemy zwracać uwage na 
problem bezdomnosci w północnym Londynie i finan-
sowo wesprzeć pracę Aposotolatu Społecznego naszej 
parafii. Po zeskanowaniu kodu QR i otworzeniu strony 
do wpłaty, w rubryce “my donation is dedicated to the 
memory of ” prosimy wpisać “Run for homeless”. 

Duch Święty, was wszystkiego nauczy 
i przypomni wam wszystko

22/05/2022

Msze św. w naszym kościele
Tydzień 23-29 maja

Poniedziałek - Sobota o godz. 10:00
Pon (kaplica), Śr, Czw, Pt, Sob o godz. 18:30 
Ndz o godz. 8:00, 9:30, 11:00

ENG

Czwartek o godz. 19:30 
Niedziela o godz. 12:30 i 19:30POL



Schola dzieci
Wszystkie dzieci, które śpiewają lub chciałyby śpiewać podczas 
Mszy św. o godz. 12:30 zapraszamy na spotkanie scholi w każdą 
niedzielę o godz. 11:15  w domu parafialnym, wejście na końcu par-
kingu. Informujemy, że nie będzie scholi 5 czerwca. 

Spowiedź
odbywa się w piątek w czasie adoracji od 19:00 do 20:00. Po adora-
cji możliwość przyjęcia komunii św. 

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

Kolekta
Ofiarę na potrzeby parafii można złożyć przy wyjściu z kościoła. 
Bardzo dziękujemy za waszą hojność!

Rocznica I Komunii św.
W niedzielę 29.05  zapraszamy dzieci i rodziny, które we czerwcu 
przyjęły I Komunię św. do celebrowanie jej rocznicy. Z tej okazji 
w sposób szczególny będziemy się za was modlić na wszystkich 
Mszach św. (12:30 i 19:30). Można przyjść w albach albo w innych 
eleganckich ubraniach. Niewątpliwie będzie to świadectwo dla całej 
naszej wspólnoty!

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

Lektorzy
Jeśli chciałbyś właczyć się do posługi czytań podczas liturgii słowa  
na Mszach św. prosimy o kontakt SMS 
12:30 Marta - 0 7845744220
19:30 Edyta -  07976467943

Wniebowstąpienie Pańskie
W czwartek, 26 maja obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego, Msza św. w j. polskim tego dnia o godz. 19:30. Uroczy-
stość ta, należy do kategorii uroczystości obowiązkowych.

Szafarze
Spotkanie szafarzy Najświętszego Sakramentu odbędzie się w 
czwartek 26 maja po Mszy św. o godz. 19:30 w kościele. Serdecznie 
zapraszam tych wszystkich, którzy w minionych latach pełnili tę 
posługę w naszym duszpasterstwie.  

Inne
Decyzją ojca prowincjała o. Mateusz Konopiński z końcem sierpnia 
zakończy pracę w naszej parafii. 26 czerwca zapraszamy na Picninc 
Parafialny, w czasie którego będziemy chcieli podziękować za jego 
pracę na Stamford Hill. 


