
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

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!

XVI Niedziela Zwykła

Codzienność z Jezusem

17/07/2022

Msze św. w naszym kościele

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

ENG

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

Rejestracja w parafii



Okres wakacyjny,  
kancelaria parafilana,  
zmiana duszpasterza
Drodzy powoli zbliża się okres wakacyjny, jako Wspólnota stoimy 
także u progu zmiany duszpasterza. Dlatego chciałbym Was gorąco 
prosić o nie zostawianie spraw na ostatnią chwilę. 
Od dziś na wszystkie sprawy formalne w kancelarii parafilnej będę 
odpowiadał tylko w poniedziałki, a zaświadczenia będą do odbioru 
w niedziele. 
Pamiętajcie także, że nowy duszpasterz, o. Piotr, z początku nie bę-
dzie Was wszystkich znał i kojarzył, dlatego podstawą do wydawa-
nia wszelakich zaświadczeń będzie rejestracja w parafii. Formularz 
znajdziecie tutaj: www.linkd.pl/czrc. Aby otrzymać zaświadczenie 
należy być zapisanym w paarafii przynajmniej 3 miesiące. 

Lektorzy
Zwłaszcza w okresie wakacyjnym potrzebujemy Waszej pomocy! 
Jeśli chciałbyś właczyć się do posługi czytań podczas liturgii słowa  
na Mszach św. prosimy o kontakt SMS 
12:30 Marta - 07845744220
19:30 Edyta -  07976467943

Spowiedź
możliwość spowiedzi w j. polskim w najbliższych tygodniach: 

niedziela 24/07 od 18:15 do 19:15
niedziela 31/07 od 18:15 do 19:15

Serdecznie zapraszam. 

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w poniedziałek o godz. 19.30 na ostatnie spotkanie przed 
wakcjami. Spotkanie odbędzie się w domu parafialnym, wejście na 
końcu parkingu. Życzymy wszystkim dobrego wypoczynku. Zre-
laksowani, pełni sił, wiary i nadziei wracamy 5/09. Do zobaczenia.

Kolekta
Ofiarę na potrzeby naszej parafii można złożyć przy wyjściu  
z kościoła. W miesiącu czerwcu suma ofiar na potrzeby naszej 
parafi wyniosła £ 12,348.81 (średnio £ 3,087 na tydzień). Bardzo 
dziękujemy za waszą hojność!

Trwają zapisy dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć w Kate-
chezie Rodzinnej przygotowującej do I Komunii św., który roz-
pocznie się we wrześniu.  Program ten jest w j. polskim, ale jest 
także program w j. angielskim. Program ten jest dla dzieci klas 
3 lub starszych (7lat). Formularze można wypełniać tylko przez 
internet. Ilość miejsc jest ograniczona. Wszystkie informacje 
dotyczące programu należy kierować pod e-mail: stamfordca-
techist@rcdow.org.uk

I Komunia św. 2023 zapisy

Rejestracja  
I komunia św.


