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Życie, to coś więcej niż bicie serca, oddech czy 
praca mózgu. Żyć w pełni, to zostawiać jakąś 
część siebie w sercach innych, to powodować ra-
dość, tęsknotę, wzruszenie. Tego uczy nas Chry-
stus przychodzący do naszych serc w Komunii 
świętej. Bądźmy gotowi, aby Go naśladować.

TOBIE MÓWIĘ, WSTAŃ
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Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (1Krl 17, 17-24)
Po tych wydarzeniach zachorował syn ko-
biety, będącej głową rodziny. Niebawem jego 
choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał 
oddychać. Wówczas powiedziała ona Elia-
szowi: «Czego ty, mężu Boży, chcesz ode 
mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby 
mi przypomnieć moją winę i przyprawić o 
śmierć mego syna?» Na to Eliasz jej odpo-
wiedział: «Daj mi twego syna». Następnie 
wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej 
izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na 
swoim łóżku. Potem wzywając Pana rzekł: 
«O Panie, Boże mój! Czy nawet na wdowę, u 
której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczę-
ście, dopuszczając śmierć jej syna?» Później 
trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i 
znów wzywając Pana rzekł: «O Panie, Boże 
mój! Błagam Cię, niech dusza tego dziecka 
wróci do niego!» Pan zaś wysłuchał wołania 
Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do 
niego, i ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko 
i zniósł z górnej izby tego domu, i zaraz od-
dał je matce. Następnie Eliasz rzekł: «Patrz, 
syn twój żyje». A wtedy ta kobieta powie-
działa do Eliasza: «Teraz już wiem, że na-
prawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pana w 
twoich ustach jest prawdą».

Czytania na następną niedzielę
Jedenasta Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: 2 Sm 12, 1. 7-10. 13
Psalm: Ps 31
Drugie czytanie: Ga 2, 16. 19-21
Ewangelia: Łk 7, 36 - 8, 3

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia (Łk 7, 11-17) 
Jezus udał się do pewnego miasta, zwane-
go Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum 
wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, 
właśnie wynoszono umarłego, jedynego 
syna matki, a ta była wdową. Towarzy-
szył jej spory tłum z miasta. Na jej widok 
Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: «Nie 
płacz». Potem przystąpił, dotknął się mar, 
a ci, którzy je nieśli, stanęli, i rzekł: «Mło-
dzieńcze, tobie mówię, wstań». Zmarły 
usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego mat-
ce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili 
Boga i mówili: «Wielki prorok powstał 
wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud 
swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej 
Judei i po całej okolicznej krainie.

Drugie czytanie  (Ga 1, 11-19)
Oświadczam wam bracia, że głoszona przeze 
mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. 
Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczy-
łem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił 
mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o 
moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wy-
znawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwo-
ścią zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem 
go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm 
przewyższałem wielu moich rówieśników z 
mego narodu, jak byłem szczególnie wiel-

Ps 29
Ref:  Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

kim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji 
moich przodków. Gdy jednak spodobało 
się Temu, który wybrał mnie jeszcze w ło-
nie matki mojej i powołał łaską swoją, aby 
objawić Syna swego we mnie, bym Ewange-
lię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie 
radząc się ciała i krwi ani nie udając się do 
Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali 
się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, 
a później znowu wróciłem do Damaszku. 
Następnie trzy lata później udałem się do 
Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, 
zatrzymując się u niego tylko piętnaście dni. 
Spośród zaś innych, którzy należą do grona 
apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata 
Pańskiego.



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 potrawy na wspólny stół można zgłaszać do p. Basi tel.: 07894577278. 

drodzy przyjaciele duszpasterstwa polskiego przy kościele św. ignacego!
Jak wiecie, czas mojej posługi w naszym duszpasterstwie dobiega końca. W moim sercu mam 
głębokie przekonanie, co niejednokrotnie, ale niewystarczająco często wyrażałem, że parafia 
pw. świętego Ignacego, to niezwykła wspólnota. Wspólnota osób zgromadzonych wokół Jezusa 
Chrystusa. Tutaj wielu z Was ponownie spotkało żywego Boga i na powrót odnalazło swoje 
miejsce w Kościele. Za to wszystko niech Bóg będzie uwielbiony!

Przez cztery lata mojego posługiwania wśród Was doświadczyłem wiele ciepła, serdeczności 
i niezwykle cennej pomocy. Wiele z inicjatyw w naszym Duszpasterstwie nie odbyłoby się 
bez Waszego zaangażowania. Zarówno wyjątkowe wydarzenia, takie jak: rekolekcje, czuwania, 
festyny rodzinne, odpusty parafialne, kiermasze, koncerty, itp., jak również całoroczna działal-
ność parafii oparta jest na zaangażowaniu wielu z Was. Jest Was taki wielu, że wymienienie z 
imienia jest wręcz niemożliwe. Serdecznie dziękuję każdemu z Was za poświęcenie, zaangażo-
wanie, talenty i czas. Dziękuję również za cierpliwość i za to, że tak ofiarnie podejmowaliście, 
moje pomysły, które czasem rodziły się w ostatniej chwili.

Pragnę także przeprosić za wszystkie moje niedociągnięcia, braki cierpliwości, zaniedbania i 
każde zło, którego mogliście ode mnie doświadczyć. Proszę przebaczcie mi. Pielęgnujcie pro-
szę, te dobre i wartościowe chwile.

Bardzo się cieszę z ostatniego roku, kiedy doświadczyłem nieocenionej współpracy z o. Ma-
teuszem Konopińskim SJ. Posługa dwóch duszpasterzy w naszej społeczności, to niewątpliwie 
nowy rozdział w historii obecności Polaków na Stamford Hill. Cieszę się, że jest on kontynu-
owany, i że w Polskim Duszpasterstwie swoją posługę zacznie o. Bogdan Leśniak SJ. Proszę 
przyjmijcie go, z co najmniej taką otwartością i życzliwością, jaką dażyliście mnie przez mi-
nione lata.

Jutro, 6 czerwca o 19:00 odbędzie się Msza święta na pożegnanie, którą chcę ofiarować w in-
tencji każdego z Was – członków i sympatyków naszego duszpasterstwa.

Słowa nie są w stanie wyrazić do końca tego, co czuje serce, a uwierzcie mi, emocji i wzruszeń 
jest bardzo wiele. Proszę, abyście czasem pamiętali o mnie w modlitwie, a ja ze swojej strony 
zapewniam Was, że Wy i Wasi bliscy będziecie w moich modlitwach.
Niech dobry Bóg błogosławi Wam każdego dnia.

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 £929,48, 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. Adam Tomaszewski SJ

Kalendarz liturgiczny
6 czerwca (poniedziałek)
Wsp. św. Norberta, biskupa
8 czerwca (środa) u jezuitów:
Wsp. św. Jakuba Berthieu, męczennika 
11 czerwca (sobota)
Wsp. św. Barnaby Apostoła

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
9.06.  19:30 – Msza z grupą o. Pio

rocznica i komunii św. 
19 czerwca o godz. 13:30 Msza Święta Rocznicy 
Pierwszej Komunii Świętej.

sprzątanie kościoła
w piątek (10.6) po adoracji Najświętszego 
Sakramentu o godz. 20:00. Jako wspólnota Po-
laków jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie 
naszego kościoła. Zapraszamy do włączenia się 
w dbanie o wspólne dobro.

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.

grupa modlitewna o. pio
Spotkanie modlitewne w czwartek (9.6) o 19:30 
w Małej Kaplicy. Zapraszamy.

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.


