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Przesłanie
Grunt pod 
nogami

youtube.com/user/IgnatiusPL

polskieStamford Hill, St Ignatius Parish

#12

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 #12 Nieraz tracimy grunt 
pod nogami. Nieraz w okresie przedświątecz-
nym gubimy nasz spokój i ulegamy uczuciom 
i impulsom, które nam nie służą. Maryja w 
trudnym momencie nawiedzenia zostaje obda-
rowana łaską, opieką Boga. W trudnych mo-
mentach jesteśmy otaczani przez Boga opieką. 
Zapraszam do oglądania!



Roraty

Pomoc dla potrzebujących
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. 

zapraszam do uczestnictwa w porannych Mszach świętych rorat-
nich w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 6:15. Rejestracja na 
Msze św. roratnie przy wejściu do kościoła. 

Najśmielsze przypuszczenia 
zostały przekroczone!
Pod tym tytułem wcale nie kryje się liczba nowych zachorowań na 
COVID, ani liczba ozdrowieńców z ostatniego tygodnia. Tydzień 
temu poprosiłem Was o wsparcie Wigilii dla osób w kryzysie bez-
domności oraz dla ubogich, którym pomagamy przy naszej para-
fii. Ponieważ trochę się już znamy to wiedziałem, że nie zabraknie 
nam niczego. Tak było! Nie zabrakło ani kartek światecznych, ani 
nowych par butów, ani kanapek, zupy, zestawów higienicznych, 
nowych zestawów bielizny i wielu wielu innych mniejszych rze-
czy, które zostały rozdane w miniony piątek. Nie zabrakło nam 
ani jednego funta, żeby dać im to wszystko czego osoby w kryzy-
sie potrzebują. Co więcej, o ile się nie mylę, ostatnia zbiórka była 
absolutnie rekordowa. Zebraliśmy £2,463.22! To oczywiście dużo, 
dużo więcej niż potrzebowaliśmy. Pozostałe pieniądze pozwolą 
nam kontynuować naszą misje wśród ubogich w nowym roku. 
Nie wiem co czujecie. Ja kiedy uświadomiłem sobie jak dobrzy 
jesteście, zobaczyłem, że być może jest już tak, że nasza wspólnota 
stała się częścią wielkiego marzenia Papieża Franciszka, bo jeste-
śmy kościołem ubogim i dla ubogich. Dziękuję Wam wszystkim 
za każde wsparcie. Dziekuję też Kasi, która jest koordynatorka 
Apostolatu Społecznego w naszej parafii, za jej tytaniczną prace 
ostatnich tygodni. Wszystkim wolontariuszom i każdej inicjaty-
wie którą podjeliście na rzecz ubogich należą się wielkie brawa. 
Dziękuję. 

Spowiedź ostatniej szansy
Zapraszam na adorację Najświętszęgo Sakramentu w czasie której 
będzie możliwość spowiedzi we wtorek 22.12 od godz 19:00

rekolekcje adwentowe

W najbliższy poniedziałek 21.12 zapraszam na drugą konferencję rekolekcji: „Znak 
Mesjasza”. Jeśli nie udało ci się odsłuchać pierwszej, to bez problemu znajdziesz ją na 
naszym facebooku. Jeśli chcesz poświęcić czas na dodatkową modlitwę możesz sięgnąć 
do propozycji wprowadzeń dostępnych pod adresem: www.stignatius.pl/wp-content/
uploads/Znak-mesjasza.pdf. Konferencja on-line na www.facebook.com/stignatiuspl 
lub meet.google.com/tbj-tvcs-cvq


