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Wierzymy i wyznajemy, że pod postaciami 
chleba i wina obecny jest Jezus Chrystus. Po-
myślmy, jaki może byż inny sposób, niż pu-
bliczna procesia podczas Bożego Ciała, w jaki 
możemy zaświadczyć o naszej wierze. Jak mo-
żemy realizować wezwanie Pana: „Wy dajcie 
im jeść”?

CHLEB ŻYCIA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Rdz 14, 18-20)
W owych dniach: Melchizedek, król Szale-
mu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ był 
on kapłanem Boga Najwyższego, błogosła-
wił Abrama, mówiąc: «Niech będzie błogo-
sławiony Abram przez Boga Najwyższego, 
Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogo-
sławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce 
wydał twoich wrogów». Abram dał mu dzie-
siątą część ze wszystkiego.

Czytania na następną niedzielę
Dziesiąta Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: 1 Krl 17, 17-24
Psalm: Ps 29
Drugie czytanie: Ga 1, 11-19
Ewangelia: Łk 7, 11-17

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na 
wieki.Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia (Łk 9, 11b-17) 
Jezus opowiadał rzeszom o królestwie 
Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebo-
wali, uzdrowił. Dzień począł się chylić ku 
wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego 
Dwunastu mówiąc: «Odpraw tłum; niech 
idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie 
znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy 
tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: 
«Wy dajcie im jeść». Oni odpowiedzieli: 
«Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; 
chyba że pójdziemy i nakupimy żywności 
dla wszystkich tych ludzi». Było bowiem 
około pięciu tysięcy mężczyzn. Wte-
dy rzekł do swych uczniów: «Każcie im 
rozsiąść się gromadami mniej więcej po 
pięćdziesięciu». Uczynili tak i rozmieścili 
wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i 
dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiw-
szy błogosławieństwo, połamał i dawał 
uczniom, by podawali ludowi. Jedli i na-
sycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwana-
ście koszów ułomków, które im zostały.Drugie czytanie  (1 Kor 11, 23-26)

Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam 
przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy zo-
stał wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy 
połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was 
wydane. Czyńcie to na moja pamiątkę». Po-
dobnie skończywszy wieczerzę wziął kielich, 
mówiąc: «Ten Kielich jest Nowym Przy-
mierzem we Krwi mojej. Czyńcie to ile razy 

Ps 109
Ref:  Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Rzekł Pan do Pana mego: «Siądź po mojej 
prawicy, 
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem 
stóp Twoich».
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: 
«Panuj wśród Twych nieprzyjaciół.

Ref:  Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Przy Tobie panowanie w dniu Twojego 
triumfu w blasku świętości 
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę».
Pan przysiągł i nie będzie żałował: 
«Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Mel-
chizedeka».

Ref:  Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

pić będziecie, na moją pamiątkę». Ilekroć 
bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie 
kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.



duchowość “amoris laetita“
Większość ludzi, gdy dokument ten został opublikowany po raz pierwszy, przeszła w pośpie-
chu do rozdziału 8, aby zobaczyć, co Papież mówi w odpowiedzi na bolesne pytania o duszpa-
sterskie rozwiązania, przykładowo dla tych, którzy są rozwiedzeni i żyją w nowych związkach 
lub tych, którzy są w związkach homoseksualnych oraz wszystkie inne bolesne problemy ro-
dziny, o których wiemy, i do zajęcia którymi został wezwany Synod ds. Rodziny. Zamiast tego, 
chciałbym zaproponować Wam, aby przejść do rozdzialu 9. Duchowość małżeńska i rodzinna, 
który moim zdaniem jest kulminacją tego dokumentu. Papież po raz kolejny podkreśla obec-
ność Trójcy w rodzinie (315), i będąc o tym przekonanym mówi, że „chwile radości, odpo-
czynku i święta, a nawet seksualność mogą być doświadczane jako udział w pełni życia Jego 
zmartwychwstania (317), i prosi „nie traćmy nadziei z powodu naszych ograniczeń” (325). Do 
przeczytania rozdziału 4 powinno zachęcać się każdą parę, która rozważa małżeństwo. Znaj-
duje się tutaj znakomite sprawozdanie z przygotowań do małżeństwa (205-230), miarodajne 
spostrzeżenia na temat wyzwań na każdym etapie życia małżeńskiego (231-258) i najpiękniej-
szy zbiór rozważań o tym, co się dzieje, gdy śmierć doprowadza małżeństwo do końca (253-
258). Każdy powinien przeczytać tę Adhortację z otwartym, modlitewnym i czułym sercem. 
Jest to tekst, który ma prowadzić nas i kierować do nowego rozumienia radości kochania. 
Znacznie bardziej niż to się wydawało tym, którzy jedynie doskoczyli do niego, a nie należycie 
wczytali się w treść adhortacji. Czytajmy „Amoris Laetitia” i zachęcajmy innych do tego same-
go, zwłaszcza znajomych, którzy uważają, że Kościół nie ma nic do powiedzenia w odniesieniu 
do ich dzisiejszych problemów. Na pewno nie będą oni rozczarowani.

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 £860,87, 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
Duszpasterstwo Małżeństw wraz z wolontariu-
szami zaprasza na Family Fun Day w niedzielę, 
12 czerwca od 14:30 do 18:00. W czasie festynu 
wiele atrakcji: grill, gorące dania i desery, lote-
ria, zajęcia sportowe i artystyczne dla dzieci i 
dorosłych, malowanie twarzy oraz śpiewy i tań-
ce. Jeśli chciałbyś pomóc w organizacji tego wy-
darzenia, prosimy o kontakt z Kubą i Kasią  tel. 
07403 402400. Zapraszamy serdecznie wszyst-
kich parafian i znajomych.

o. Nicholas King SJ

Kalendarz liturgiczny
31 maja (wtorek):
Święto Nawiedzenia Najświętszej Mayji Panny
1 czerwca (środa)
Wsp. św. Justyna, męczennika
3 czerwca (piątek)
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
4 czerwca (sobota)
Wsp. Niepokalanego Serca Maryji

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

6.06.  19:00 – Msza dziękczynna

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

pierwsza komunia 
odbędzie się w niedzielę 5 czerwca na Mszy św. 
o godzinie 13.30. Prosimy o Waszą modlitwę w 
intencji dzieci i ich rodzin.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (30.05) zaprasza na wspólny 
wyjazd do Lea Valey, zbórka o godz. 10.00 przy 
stacji Tottenham Hale. 

podziękowanie o. adamowi i przywitanie o. bogdana   
6.06 o godz. 19.00 zapraszamy na Mszę św., w czasie której będziemy dziękować za posługę o. Adama i 
przywitamy nowego duszpasterza o. Bogdana Leśniaka.  Po Mszy św. spotkanie w domu parafialnym. 
Przekąski i drobne potrwy na wspólny stół można zgłaszać do p. Basi tel.: 07894577278. 

Prezentujemy czwartą i ostatnią część rozważań na temat dokumentu papieża Franciszka.

msze święte w lipcu i sieprniu w języku polskim będą odprawiane 
zarówno o godzinie 13.30 jak i 19.30. Kancelaria prafialna w tych miesiacach będzie funkcjonowała 
po niedzielnych Mszach świętych w ograniczonym zakresie. Jeśli ktoś z Was chciałby załatwić pilną 
sprawę, zapraszamy w czerwcu.

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy obecnie 
pełnią tę posługę w naszym kościele zaprosze-
ni są na Eucharystię i spotkanie formacyjne w 
czwartek, 2 czerwca o 19.30 do małej kaplicy.adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy piątek Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 

w naszym kościele od 10:30 do 20:00, z przerwą na Mszę św. o 18:30. W przedsionku kościoła można 
się wpisać na listę czuwania. Zapraszamy do zaangażowania się w tę formę modlitwy.

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.


