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

XXVI Niedziela Zwykła
25/09/2022  

Msze św. w naszym kościele

Poniedziałek - Sobota o godz. 10:00
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

Urodziny polskiego duszpasterstwa 
Chwała Tobie, Jezu!



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

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. 

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

15 urodziny duszpasterstwa
to dobry moment aby poświętować i powspominać długą drogę, 
która trwa do dziś. Wiele się zmienia, przemija, część z nas od-
chodzi, przeprowadza się a nasze duszpasterstwo trwa. Dla więk-
szości z nas to miejsce stało się domem w którym czujemy się 
bezpiecznie i pewnie. Analizując minione lata, widzimy z jaką 
troską Bóg  błogosławi mam abyśmy mogli rozwijać polskie dusz-
pasterstwo. W tej wspólnocie jest miejsce dla wszystkich, każdy 
potrzebujący, zagubiony możeli liczyć na troskę i pomoc. Pan Bóg 
daje nam siły i możliwości aby służyć Kościołowi i sobie nawza-
jem. Czego możemy sobie życzyć? Św. Ignacy mówił, że każdy  
z nas  jest  powołany  do  wielkich  rzeczy.  Życzmy wię sobie odwagi 
w dążeniu do rzeczy wielkich, które wciąż są przed nami. Niech 
Bóg, który jest Miłoscią, posługuje się nami w czynieniu dobra. 
Niech to miejsce, St Ignatius Church, będzie nadal ważnym i do-
brym miejscem w waszym życiu!

Schola dzieci
Wszystkie dzieci, które śpiewają lub chciałyby śpiewać podczas Mszy 
św. o godz. 12:30 zapraszamy na spotkanie scholi w każdą niedzie-
lę o godz. 11:15  w domu parafialnym, wejście na końcu parkingu. 

Nominacja Westminster
Zespół Apostolatu Społecznego i p. Katarzyna Wójcik zostali no-
minowani do nagród Diecezji Westminsterskiej „Love in Action 
2022”. Gratulujemy! 
Od poniedziałku do czwartku w godzinach 13:00 - 15:00, wydawane 
są ciepłe posiłki dla bezdomnych i potrzebujących, odbywają się 
spotkania oraz oferowane jest wszelkie potrzebne wsparcie. 
Telefon kontaktowy: Kasia 07872027350 
lub mail-homelessst.Ignatius@gmail.com

Msza św. z modlitwą  
o uzdrowienie
Po wakacyjnej przerwie serdecznie zapraszmy w najbliższy po-
niedziałek tj. 26 września o godz. 19:30 na Mszę św., a po niej na 
adorację i wspólną modlitwę o uazdrowienie duszy i ciała. Po Mszy 
św. będzie możliwość modlitwy wstawienniczej.


