
Duszpasterstwo
stignatius@jezuici.pl 

facebook.com/stignatiuspl
07542873055

stignatius.pl 

Adres 27 High Road, London N15 6ND
Duszpasterz o. Piotr Kropisz 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!

XXII Niedziela Zwykła

Pokora, cnota dla wszystkich

28/08/2022  

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



Bierzmowanie zapisy
Zapraszamy młodych w wieku od 14 do 17 lat na program przy-
gotowujący do sakramentu bierzmowania. Zapisy rozpoczną się w 
październiku. Szczegółowe informacje już niebawem.

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

Spowiedź
W czasie wakacji nie ma spowiedzi w j. polskim w piątki. Wszyst-
kich, którzy chcą skorzystać z sakramentu spowiedzi zapraszamy w 
niedziele przed wieczorną Mszą św. od godz 18:15 do 19:15

Chrzest
Chrzty w naszej parafii obywają w pierwsze i trzecie niedziele mie-
siąca. Formularz, dostępne daty chrztów do końca bieżącego roku  
i wszytskie inne informacje na naszej stronie internetowej: www.
stignatius.pl/sakramenty/chrzest

Wspólnota u Przyjaciela
Zaprasza 5/09 o godz. 19:30, wszystkich chętnych na pierwsze 
spotkanie modlitewne po wakacjach, które odbędzie się w domu 
parafialnym, wejście na końcu parkingu. Do zobaczenia.

I Komunia 2023
Zakończyły się zapisy do programu przygotowującego dzieci do 
samkramentu I Komunii św. Wszystkie miejsca zostały zarezrewo-
wane. Program rozpocznie się już od września.

Miło mi poinformować, że od ubiegłej niedzieli jest już z nami o. 
Piotr Kropisz, który rozpoczął pace w St Ignatius! 

Chciałbym Wam powiedzieć, że poprosiłem mojego prowincjała 
o roczny urlop, który zaczynam już niebawem. W tym czasie nie 
będę podejmował prac duszpasterskich i będę mieszkał w Londy-
nie. Mimo, że nie będziemy mieli ze sobą kontaktu to zapewniam 
Was, że jesteście mi bardzo bliscy! 
Pozdrawiam, 

o. Mateusz  

Od o. Mateusza


