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Poznanie Chrystusa, to pierwszy krok 
do tego, by uznać Go za swojego 
Zbawieciela. Jak ja odpowiadam na 
pytanie: Kim jest dla mnie Jezus?  

MESJASZ

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Za 12, 10-11)
To mówi Pan: «Na dom Dawida i na miesz-
kańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. 
Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć 
będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, 
i płakać będą nad nim, jak się płacze nad 
pierworodnym. W owym dniu będzie wielki 
płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Ha-
dad-Rimmon na równinie Megiddo».

Czytania na następną niedzielę
Trzynasta Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: 1Krl 19, 16. 19-21
Psalm: Ps 15
Drugie czytanie: Ga 5, 1. 13-18
Ewangelia: Łk 9,51-62

Ewangelia (Łk 9, 18-24) 
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli 
z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z za-
pytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» 
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; 
inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któ-
ryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważa-
cie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bo-
żego». Wtedy surowo im przykazał i napo-
mniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. 
I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wy-
cierpieć: będzie odrzucony przez starszych, 
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie 
zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce 
iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech co dnia weźmie swój krzyż i niech 
Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swo-
je życie, straci je, a kto straci swe życie z 
mego powodu, ten je zachowa».

Drugie czytanie  (Ga 3, 26-29)
Bracia: Wszyscy dzięki wierze jesteście sy-
nami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy 
wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w 
Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. 

Ps 62
Ref:  Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże, mój Boże, szukam Ciebie 
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, 
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Ref:  Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, 
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska cenniejsza od życia, 
więc sławić Cię będą moje wargi.

Ref:  Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Będę Cię wielbił przez całe me życie 
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, 
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Ref:  Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Bo stałeś się dla mnie pomocą 
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, 
prawica Twoja mnie wspiera.

Ref:  Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jeśli kto chce iść za Mną,
niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nie ma już żyda ani poganina, nie ma już 
niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma 
już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem 
jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.
Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jeste-
ście też potomstwem Abrahama i zgodnie z 
obietnicą dziedzicami.



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 £961,12, 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 dziękują za uczestnictwo i dobrą zabawę  
na Family Fun Day. Środki zebrane podczas 
tego festynu zostaną przekazane na fundusz re-
montowy Małej Kaplicy. Szczegółowe informa-
cje o zebranej kwocie przekażemy w następną 
niedzielę.   

Kalendarz liturgiczny
21 czerwca (wtorek) u jezuitów:
Wsp. św. Alojzego Goznagi SJ, zakonnika
22 czerwca (środa):
Wsp. św. Jana Fishera i Tomasza More’a
24 czerwca (czwartek):
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

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

23.06.19:30 – Msza z grupą o. Pio

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.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (20.06) o godz. 19:30, Msza św. z 
chrztem i spotkanie wspólne. 

grupa modlitewna o. pio
Spotkanie modlitewne w czwartek (23.6) o 19:30 
w Małej Kaplicy. Zapraszamy.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta swoich uczniów za kogo uważają Go inni ludzie. 
Jestem przekonany, że jest to ważne pytanie także dla nas. Kiedy ktoś pyta mnie kim 
jest Jezus, muszę podjąć refleksję, muszę się zastanowić i odpowiadając jestem niejako 
przymuszony, by nie tylko zaświadczyć przed drugim, ale także przed sobą samym, 
kim dla mnie jest Jezus. Ważkość tego pytania nie polega jedynie na jego istnieniu. 
Jeśli tak jak Piotr odpowiemy, że Jezus jest naszym Mesjaszem, to wówczas nasza od-
powiedź bardzo mocno wkracza w rzeczywistość naszego życia. Obliguje nas ona do 
zmian. Odkąd bowiem Jezus staje się naszą drogą i celem, nasze życie nabiera innego 
sensu i powinno nieść z sobą inną treść. 
Co się zmienia? Obecność w naszym życiu Jezusa, to uznanie, że chce się Go naślado-
wać, że tak jak On chce się brać swój krzyż i przebaczać ludziom. 
Zadanie naśladowania Jezusa jest dobrowolone, każdy z nas może się go podjąć lub 
zrzec. Bycie ucznim, chrześcijanienem, niejako wciąż wymusza na nas tę pierwszą re-
fleksję: kim jest Jezus? Myślę, że warto, a nawet trzeba czasem przystanąć i zadać sobie 
to pytanie, aby być świadomym, gdzie się jest na drodze z Jezusem. Czy rzeczywiście 
jest On wciąż celem i nadzieją mojego życia? A może stał się jedynie figurą, przedmio-
tem, który uspokaja moje myśli, kiedy zastanawiam się nad sensem i jakością  mojego 
życia?

o. Mateusz Konopiński 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.

ustawa antyaborcyjna Dzisiaj po Mszy św. o godz. 19.30 odbędzie 
się zbiórka podpisów organizowana przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”. 
Osoby, które chciałyby poprzeć projekt, powinny okazać swój dowód osobisty. 

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 dołączone 
do biuletynu. Każdy los kosztuje £1, a w każdym biuletynie jest 5 losów. Życzymy wysokich 
wygranych! Losy należy oddać siostrze Eugeni lub o. Bogdanowi do 27 lipca. 

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 22 czerwca o 19.30 w Domu Pa-
rafialnym. Wszelkie sugestie są mile widziane. 
Można je przekazywać drogą elektroniczną bądź 
bezpośrednio do duszpasterzy. Jest to ostatnie 
spotkanie Rady przed wakacjami.


