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Rejestracja w parafii

07542873055

facebook.com/stignatiuspl
youtube.com/user/IgnatiusPL

Duszpasterstwo
Stamford Hill, St Ignatius Parish

www.linkd.pl/czrc

polskie

XXIV Niedziela Zwykła
11/09/2022

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

Msze św. w naszym kościele

ENG

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

POL

Niedziela o godz. 12:30 i 19:30

Radość z odnalezienia

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

15 urodziny duszpasterstwa

Wspólnota u Przyjaciela

Z radością zapraszamy Was na urodzinowe spotkanie w ogrodzie,
które odbędzie się 25.09 po Mszy św o godz. 12.30. Zgodnie z
naszym zwyczajem przygotujemy wiele atrakcji. Szczegółowe informacje dotyczące pomocy w przygotowaniu tego wydarzenia,
pojawią się już niebawem. Mamy nadzieję, że wspólne świętowanie
będzie dobrym czasem dla nas wszystkich!

Zapraszamy w każdy poniedziałek o godz. 19:30, wszystkich chętnych na spotkanie modlitewne, które odbywają się w domu parafialnym, wejście na końcu parkingu. Do zobaczenia.

Sprzątanie kościoła
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w sprzątanie
i przygotowanie kościoła do wspólnej modlitwy.

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 parkingu.

Modlitwa za duszpasterstwo
Wrzesień jest miesiącem modlitwy za nasze duszpasterstwo. Prosimy Was o pamięć w codziennej modlitwie w dowolnej formie.
Módlmy się o jak największe dobro w naszych wspólnych
działaniach.

Spowiedź
Spowiedź odbywa się w każdy piątek (oprócz czwartego piątku
miesiąca) w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu od 19:00 do
20:00. Po adoracji możliwość przyjęcia Komunii św.

Chrzest
Chrzty w naszej parafii obywają w wyznaczone niedziele. Możliwe
daty oraz formularz zapisu są dostępne na naszej stronie internetowej: www.stignatius.pl/sakramenty/chrzest

Intencje
Do końca tego roku pozostało już niewiele wolnych intencji na
niedzielne Msze św. Jeśli pojawi się potrzeba odprawienia Mszy św.
w ciągu tygodnia, prosimy o bezpośredni kontakt z o. Piotrem.

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

