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Iść za Jezusem, to rezygnować z siebie 
na rzecz Królestwa Bożego. Królestwa, 
które budujemy tu na ziemi, w relacjach, 
modlitwie i oddaniu się na służbę dobra. 

PÓJDĘ ZA TOBĄ

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (1Krl 19, 16. 19-21)
Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafa-
ta z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po 
tobie». Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i od-
nalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego wo-
łami: dwanaście par wołów przed nim, a on 
przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do 
niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wów-
czas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za 
Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować 
mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł 
za tobą». On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, 
bo po co to ci uczyniłem?» Wtedy powrócił 
do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na 
ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso 
oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał 
się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.

Czytania na następną niedzielę
Czternasta Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: Iz 66, 10-14
Psalm: Ps 65
Drugie czytanie: Ga 6, 14-18
Ewangelia: Łk 10, 1-22. 17-20

Ewangelia (Łk 9, 51-62) 

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z 
tego świata, postanowił udać się do Jero-
zolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci 
wybrali się w drogę i przyszli do pewnego 
miasteczka samarytańskiego, by Mu przy-
gotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, 
ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc 
to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy 
chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nie-
ba i zniszczył ich?» Lecz On odwróciwszy 
się zabronił im. I udali się do innego mia-
steczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział 
do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się 
udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają 
nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn 
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę 
mógł wesprzeć». Do innego rzekł: «Pójdź 
za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, po-
zwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego 
ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grze-
banie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo 
Boże». Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść 
za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać 
się z moimi w domu». Jezus mu odpowie-
dział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, 
a wstecz się ogląda, nie nadaje się do króle-
stwa Bożego».

Drugie czytanie  (Ga 5, 1. 13-18)
Bracia: Ku wolności wyswobodził nas Chry-
stus. A zatem trwajcie w niej i nie podda-
wajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. 
Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do 
wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności za 
zachętę do hołdowania ciału, wręcz prze-
ciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wza-
jemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym 
jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźnie-
go swego jak siebie samego». A jeśli u was 
jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście 
się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego uczę: 
postępujcie według Ducha, a nie spełnicie 
pożądania ciała. Ciało bowiem do czego in-
nego dąży niż duch, a duch do czego innego 
niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, 
tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jed-
nak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie 
znajdziecie się w niewoli Prawa.

Ps 15
Ref:  Pan mym dziedzictwem, 
moim przeznaczeniem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Mów, Panie, bo sługa Twój słucha;
Ty masz słowa życia wiecznego.
Alleluja, Alleluja, Alleluja



Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to dla nich możliwość 
spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej. Zaintere-
sowanych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka po-
trzeba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego, to mie-
jsce, gdzie spotykają się różne wspólnoty 
językowe. Życzymy wszystkim dobrej niedzieli  
i błogosławionego tygodnia. Więcej infor-
macji o nas znajdziecie na stronie interentowej 
i facebooku, zapraszamy! www.stignatius.pl,  
facebook.com/stignatiuspl

Nowo przybyli  do naszej parafii,  
a także ci parafianie, którzy tego jeszcze nie zrobili, 
polecamy, by skorzystali z formularzy dostępnych 
z tyłu kościoła (St Ignatius Parish – Parishioner 
Registration Form) i  dokonali zapisu do naszej 
wspólnoty parafialnej.

Kolekta w poprzednią niedzielę 
wyniosła £888,93, wszystkim serdecznie dzię-
kujemy za złożone ofiary.

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 19:30 - 20:30

Intencje mszalne i formularze zgłoszeniowe przed 
spotkaniem w kancelarii po każdej Mszy św.  

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:15–19:15

festyn rodzinny
Podczas całego dnia udało nam się zebrać 
£1201,70.  Środki te zostaną przekazane na fun-
dusz remontowy małej kaplicy. Dziękujemy za 
Waszą hojność.

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 
do 20:00. Msze święte w języku angielskim 10:00  
i 18:30. Po mszy wieczornej Godzina Święta w cza-
sie, której będzie możliwość spowiedzi w języku pol-
skim i angielskim. W przedsionku kościoła można 
się wpisać na listę czuwania w czasie całodziennej 
adoracji. Zapraszamy do zaangażowania się w tę 
formę modlitwy.

Kalendarz liturgiczny
27 czerwca (poniedziałek) :
Wsp. św. Cyryla Aleksandryjskiego, bp i dok-
tora Kościoła
28 czerwca (wtorek):
Wsp. św. Ireneusza, biskupa i męczennika
29 czerwca (środa):
Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

gość niedzielny mały i duży  
do kupienia przy wyjściu z kościoła za £1,50. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (27.06) o godz. 19:30, rozważanie 
Słowa i modlitwa w Domu Parafialnym. 

„Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa 
Bożego” (Łk 9, 62). Dzisiejsza Ewangelia w sposób dobitny mówi nam, jak wyma-
gające jest chrześcijaństwo. Może się nam wydawać, że ta droga nie jest możliwa we 
współczesnym świecie. Żyjemy bowiem w czasach, w których bardzo łatwo jest zane-
gować istnienie Boga. Dziś wszystkie wartości są kwestionowane i nie ma nic stałego. 
Współczesny człowiek boi się podejmować decyzji wiążacych na całe życie, takich 
jak małżeństwo, czy życie w całości poświęcone Panu Bogu. Systemy społeczno-po-
lityczno-ekonomiczne straszą niepewnością jutra. Wiele środowisk promuje totalną 
beznadzieję i zniechęcenie. Te postawy w różnym stopniu dotykają także każdego 
chrześcijanina. 
Pługiem z dzisiejszej Ewangelii jest nasze życie. Czasem pytamy: czy ten pług warto 
pchać? Niestety wielu z nas w chwilach załamania porzuca ten trud i jest to zgodne 
z tym, co głosi świat. Natomiast Ewangelia, chociaż wydaje się być zbyt wymagają-
cą, daje nam nadzieję, że z Panem Jezusem, mimo zniechęcenia będziemy potrafili 
kolejny raz powstać i podjać swoje obowiązki. Krocząc za Panem Bogiem jesteśmy 
w stanie być ludźmi, którzy mają jasno postawiony cel, są odpowedzialni za swoje 
życiowe decyzje i żadna sytuacja nie jest w stanie ich przestraszyć. Nie można iść do 
przodu patrzac w tył, daleko się nie zajdzie. Jeśli spróbujemy orać pole patrząc w tył, z 
pewnością będzie źle zaorane. Trzeba patrzyć przed siebie! Każdy człowiek napełnio-
ny Bogiem promieniuje dobrocią, miłością i wrażliwością. I taki właśnie nadaje się do 
Królestwa Bożego.

o. Bogdan Leśniak SJ

i komunia 2017  Z tyłu kościoła dostępne są formularze dla tych, którzy chcie-
liby uczestniczyć w Katechezie Rodzinnej przygotowującej do I Komunii św. w języku polskim. 
Program ten jest dla dzieci z klas 3 lub starszych. Wypełnione formularze prosimy składać w 
zakrystii lub w kopercie na portierni domu parafialnego. Ilość miejsc jest ograniczona. Więcej 
informacji na: www.stignatius.pl lub www.schoolandfamily.org.

okres wakacyjny W czasie wakacji w naszym duszpasterstwie będziemy gościć 
jezuitów z Polski: o. Michała Karnawalskiego i o. Zbigniewa Kubackiego. Będą oni pomagali w cza-
sie nieobecności o. Mateusza (lipiec i sierpień) i o. Bogdana (sierpień). Msze św. w języku polskim 
będą odprawiane zarówno o godzinie 13.30,  jak i 19.30. Kancelaria prafialna w tych miesiącach będzie 
funkcjonowała po niedzielnych Mszach świętych w ograniczonym zakresie. Jeśli ktoś z Was chciałby 
załatwić pilną sprawę, zapraszamy do końca czerwca.

parish fiesta Już teraz zapraszamy na odpust parafialny św. Ignacego Loyoli 31. 
lipca. Uroczysta Msza św. będzie sprawowana o godz. 10.30, a po niej wiele atrakcji na boisku 
szkolnym. Planowana jest także WIELKA LOTERIA (Grand Draw), na której będzie można 
wygrać £500, £200 lub nagrodę rzeczową. Aby wziąć w niej udział należy kupić losy, które są 
dostępne z tyłu kościoła lub w zakrystii. Każdy los kosztuje £1. Życzymy wysokich wygranych! 
Losy należy oddać siostrze Eugeni lub o. Bogdanowi do 27 lipca. 

bierzmowanie  Z tyłu kościoła 
dostępne są formularze dla tych, którzy chcieli-
by uczestniczyć w programie przygotowującym 
do sakramentu bierzmowania. Program ten jest 
tylko w języku angielskim i skierowany jest do 
młodzieży w wieku od 14 lat wzwyż. Wypełnio-
ne formularze prosimy składać w zakrystii lub 
w kopercie na portierni domu parafialnego do 
29 lipca 2016. Program rozpocznie się w paź-
dzierniku. Więcej informacji na formularzu 
zgłoszeniowym.


