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Przesłanie
Nasze bubbles
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youtube.com/user/IgnatiusPL

polskieStamford Hill, St Ignatius Parish

#11

Rejestracja w parafii

Rejestracja na Msze św. 
www.linkd.pl/rmaa,
lub SMS: napisz swoje imię i godzinę Mszy:  
07542873055

www.linkd.pl/czrc

Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji do parafii lub do spowiedzi lub w innych sparwach 
zadzwoń na numer 07542873055 postaramy się pomóc najlepiej jak to będzie możliwe!

okres świąteczny

24 i 25 grudnia 2020 
Poniżej znajdziecie godziny Mszy św. w j. polskim w całym okresie świątecznym. W spo-
sób szczególny prosze was o rejestrację na Msze św. 24 i 25 grudnia. W związku z ograni-
czeniami proszę, aby każde z was,  każda rodzina, wybrała tylko jedną Mszę św. 24 lub 25 
grudnia.  Biorąc pod uwage, że 25.12 nie ma transportu publicznego chciałbym was prosić, 
aby tego dnia zapisały się osoby, które nie potrzebują transportu publicznego, aby dotrzeć 
do kościoła. Natomiast 24.12 zapraszamy wszystkich tych, którzy dojeżdzają do nas z róż-
nych zakątków Londynu i nie mają swojego samochodu lub nie dotrą do nas na pieszo.  

24 grudnia 25 grudnia 26 grudnia 27 grudnia
PL 1930, 2100 1230, 1400 1130 1230, 1400,1930

ENG 1400, 1600, 1800 800, 930, 1130 1000 800, 930, 1130

28 grudnia 29-31 1 stycznia 2 stycznia 3 stycznia
PL 1930 — 1230 — 1230, 1400,1930

ENG 1000 1000, 1830 1000, 1830 1000 800, 930, 1130

Przesłanie odcinek #11 „Nasze bubbles”. Oglą-
dajcie, myślcie i udostępniajcie! Bardzo trosz-
czymy się o nasze domy, rodziny i świąteczny. 
Im bardziej się o to wszystko troszczymy, tym 
bardziej powinniśmy zadać sobie pytanie po co 
to wszystko i co będziemy świętować, żeby jak to 
mówią, środki nie przykryły celu. Zapraszam do 
oglądania!
Zapraszamy do dyskusji na fb w środę o 19:45.

www.facebook.com/stignatiuspl/



Roraty

Pomoc potrzebującym
Zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacje niektórych rodzin czy po-
szczególnych osób z naszego duszpasterstwa mogła się w ostatnim 
czasie znacznie pogorszyć. Jeśli jesteś w trudnej sytacji lub znasz 
kogoś kto potrzebuje pomocy prosimy o kontakt (07542873055 lub 
e-mail: stignatius@jezuici.pl). Produkty żywnościwe dla potrze-
bujących są także dostępne w Turnpike House Pub na High Road 
codziennie od 10:00-17:00. 

zapraszamy do codziennego uczestnictwa w porannych Mszach 
świętych roratnich, które odbywają się  od poniedziałku do piątku 
o godz. 6:15, a w soboty o 7:00. Rejestracja na Msze św. roratnie 
przy wejściu do kościoła. 

Wigilia dla bezdomnych
18 grudnia organizujemy wigilię dla bezdomnych. Chcielibyśmy 
Was poprosić o życzenia świąteczne, które zbierzemy w przyszłą 
niedzielę na Mszach św. Jeśli ktoś chciałby wspomóc tę inicjatywę 
finansowo będzie taka możliwość w następna niedzielę. Jeśli mo-
żesz pomóc w przygotowaniach 18/12 prosimy o kontakt: Kasia: 
07872 027350

Spowiedź
Zapraszam na adorację Najświętszęgo Sakramentu w czasie której 
będzie możliwość spowiedzi w piątek 18.12 od godz 19:00

rekolekcje adwentowe

W najbliższy poniedziałek 14.12 zapraszam na 8-dniowe rekolekcje adwentowe w życiu 
codziennym „Znak Mesjasza”. W rekolekcjach można wziąć udział w trzech różnych 
formach:

Możliwość odsłuchania dwóch konferencji w poniedziałek 
14.12 i 21.12 o godz. 19:30 na naszej stronie na facebook lub 
przez Google Meet https://meet.google.com/tbj-tvcs-cvq

Po spotkaniu będzie można pobrać - otrzymać wprowadzenia 
do modlitwy na kolejne osiem dni. Będą to dla ciebie wpro-
wadzenia do codziennej medytacji. 

Dodatkowo, jeśli robisz medytację możesz umówić się na spo-
tkanie on-line, żeby porozmawiać o modlitwie, rekolekcjach  
i dynamice życia duchwego. 
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www.facebook.com/stignatiuspl

meet.google.com/tbj-tvcs-cvq


