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Dziś razem z całym Kościołem wołamy:  
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij nas Twoim 
Światłem i Twoimi darami: radością, orzeź-
wieniem, pocieszeniem, obmyciem, uzdrowie-
niem. Napełnij nasze serca bezmiernym szczę-
ściem i „zapal w nich ogień swojej miłości.”

OGIEŃ MIŁOŚCI

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Rdz 2, 1-11)
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znaj-
dowali się wszyscy razem na tym samym 
miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby 
uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił 
cały dom, w którym przebywali. Ukazały się 
im też języki jakby z ognia, które się rozdzie-
liły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszy-
scy zostali napełnieni Duchem Świętym, i 
zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im 
Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w 
Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich na-
rodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów 
szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każ-
dy słyszał, jak przemawiali w jego własnym 
języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: 
«Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie 
są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas 
słyszy swój własny język ojczysty? – Parto-
wie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Me-
zopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i 
Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części 
Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z 
Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i 
Arabowie – słyszymy ich głoszących w na-
szych językach wielkie dzieła Boże».

Czytania na następną niedzielę
Uroczystość Najświętszej Trójcy
Pierwsze czytanie: Prz 8, 22-31
Psalm: Ps 8
Drugie czytanie: Rz 5, 1-5
Ewangelia: J 16, 12-15

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia (J 20, 19-23) 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, 
tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami. 
Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł 
do nich: «Pokój wam!» A to powiedziaw-
szy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się 
zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus 
znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Oj-
ciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po 
tych słowach tchnął na nich i powiedział 
im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a 
którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Drugie czytanie  (1 Kor 12, 3b-7. 12-13)
Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez po-
mocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus».
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 
różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden 
Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten 
sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszyst-
kich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla 
wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest 
ciało, choć składa się z wielu członków, a 
wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, 
stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chry-
stusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym 
Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jed-
no ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to nie-
wolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali 
napojeni jednym Duchem.

Ps 8
Ref: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.
Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich, 
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Ref: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, 
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, 
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Ref: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.
Owce i bydło wszelakie, 
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie, 
wszystko, co szlaki mórz przemierza.



KOŚCIÓŁ
Wielu, którzy czytają „Amoris leatitia” - „Radość miłości” (warto zauważyć ten wymowny ty-
tuł) zostanie poruszonych stylem, w jakim papież Franciszek mówi o Kościele. Kto inny, jak nie 
papież mógłby powiedzieć „potrzebujemy dokonać zdrowej samokrytyki”(36)?
Papież wyjaśnia, że  w naszym nauczaniu zbyt często wiązaliśmy małżeństwo jedynie z obo-
wiązkiem prokreacji i przedstawialiśmy „ideał teologiczny małżeństwa zbyt abstrakcyjny, 
skonstruowany niemal sztucznie.” (36). W przeciwieństwie do tego, Franciszek doskonale zda-
je sobie sprawę z problemów, które napotykają osoby w małżeństwie, włączając w to oczywiście 
wyzwania związane z migracją, (46), oraz uzależnieniami od telewizji, narkotyków, pornogra-
fii, alkoholu i hazardu. Nigdy nie potępia; zamiast tego ostrzega przed „narzucaniem osobom 
żyjącym w trudnych sytuacjach zestawu norm, jakby te osoby były ze skały, zyskując w ten 
sposób efekt, że czują się osądzone i porzucone przez tę Matkę, która jest powołana, by nieść 
im Boże miłosierdzie.” (49). W inspirującym fragmencie papież pisze: „nasze nauczanie o mał-
żeństwie i rodzinie musi nieustannie inspirować się i zmieniać w świetle tego orędzia miłości i 
czułości, aby nie stało się jedynie obroną jakiejś zimnej i nieżyciowej doktryny“.
W sposób niedościgniony dla wielu współczesnych ludzi kościoła, Franciszek po prostu kocha 
Pismo Święte i wynajduje w historii biblijnej opisy małżeństwa przedstawione w sposób naj-
bardziej atrakcyjny i czuły. Kierunkiem dla nas wszystkich, a szczególnie dla małżonków, jest 
refleksja nad faktem, że „Rodzina jest obrazem Boga, który […] jest komunią osób.” (71). Za-
czynając patrzeć przez tą perspektywę „nauczanie Kościoła o małżeństwie” wydaje się znacz-
nie mniej uciążliwym i o wiele bardziej radosnym wyzwaniem. 
Kościół powinien iść właśnie w tym kierunku, w którym prowadzą go Bóg i Franciszek. Cza-
sami będziemy odczuwać lekki niepokoju, ponieważ zawsze istnieje głos wewnątrz nas, pro-
szący: „pozwól mi poznać, jakie są zasady; wtedy będę rozumieć, gdzie jestem“. Lecz nie jest to 
kierunek, w którym Bóg prowadzi nas właśnie teraz. Zamiast tego jesteśmy wezwani, by żyć 
dojrzałą miłością i wspierać siebie nawzajem.

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 £791,83 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

o. Nicholas King SJ

Kalendarz liturgiczny
16 maja (poniedziałek) w Polsce:
Święto NMP Matki Kościoła
16 maja (poniedziałek) u jezuitów:
Wspomnienie św. Andrzeja Boboli SJ
22 maja (niedziela)
Uroczystość Najświętszej Trójcy

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

18.05  19:30 – Msza Róży Różańca za dzeci

wspÓlna KOrOnKa 
W niedziele Roku Miłosierdzia, około godziny 19:10 
będzie możliwość wspólnej modlitwy Koronką do 
Miłosierdza Bożego.

spIrIt In the CIty (Duch w mieście) zaprasza na Festiwal Miłosierdzia od środy  
1.06 do soboty 4.06. Wydarzenie ma na celu zebranie katolików razem, w jednym miejscu i czasie, 
aby dać świadectwo naszej obecności w społeczeństwie. Szczegóły na stronie: spiritinthecity.org

Kurs nOwe żyCIe od 28.05 do 30.05 w kościele pw. św. Filipa Apostoła na Fin-
chley. Zgłoszenia: p. Justyna – kancelaria@finchleyparish.co.uk. Szczegóły na plakatach.  

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (16.05) o godz. 19:30, Msza św.  w 
Domu Parafialnym.  

zmIana duszpasterza
Na początku czerwca swoją posługę w naszym 
duszpasterstwie zakończy o. Adam Tomaszewski, 
który uda się na trzecią probację (roczny program 
przygotowujący do ostanich ślubów). Msza św., 
w czasie której będziemy dziekować za posługe 
o. Adama w naszym duszpasterstwie zostanie 
odprawiona 6 czerwca o godz. 19.00. Po Mszy św. 
spotkanie w Domu Parafialnym.

rÓża rÓżańCa  
Rodziców za dzieci będzie miała Mszę św. w Małej  
Kaplicy wyjątkowo w środę 18.05 o godz. 19.30.

Prezentujemy drugą część rozważań na temet dokumnetu papieża Franciszka “Amoris Leatitia“.
zesłanie ducha świętego Dzię-
kujemy wszystkim, którzy włączyli się w  przy-
gotowanie, organizację i przeprowadzenie Czu-
wania w Wigilie Zesłania Ducha Świętego. 

duszpasterstwO maŁżeństw zaprasza 22 maja o godzinie 14.30-
16.00 na spotkanie otwarte na temat międzynarodowego ruchu Teams of Our Lady. Przy na-
szym duszpasterstwie istnieją już dwa kręgi małżeńskie tego ruchu. Serdecznie zapraszamy 
wszystkie pary małżeńskie, które chcą poznać to duszpasterstwo. Teams of Our Lady pomagają 
rozwijać się i pracować w małżeństwie, aby ożywić wiarę w rodzinie i pogłębiać relację między 
małżonkami. W trakcie spotkania zapewniamy opiekę nad dziećmi.

dzIęKujemy
za pomoc w sprzątaniu kościoła tym, którzy  
w miniony piątek brali w nim udział. Zaprasza-
my do udziału w tej posłudze dla naszej Wspól-
noty Parafialnej. Najbliższe sprzątanie 10.06. 
Wszyscy jesteście mile widziani.


