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Posługa głoszenia Jezusa Chrystusa jest najbar-
dziej podstawowym zadaniem dla tych, którzy 
mówią o sobie, że są chrześcijanami. Głosić słowo 
Pana, to również co raz bardziej je poznawać i co 
raz bardziej nim życ. 

IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Dz 1, 1-11)
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o 
wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał 
od początku aż do dnia, w którym dał po-
lecenia apostołom, których sobie wybrał 
przez Ducha Świętego, a potem został wzię-
ty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele 
dowodów, że żyje: ukazywał się im przez 
czterdzieści dni i mówił o królestwie Bo-
żym. A podczas wspólnego posiłku przy-
kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale 
oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o 
niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, 
ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Du-
chem Świętym». Zapytywali Go zebrani: 
«Panie, czy w tym czasie przywrócisz kró-
lestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie 
wasza to rzecz znać czasy i chwile, które 
Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch 
Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc 
i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem 
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krań-
ce ziemi». Po tych słowach uniósł się w 
ich obecności w górę i obłok zabrał Go im 
sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w 
Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili 
do nich dwaj mężowie w białych szatach. I 
rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie 
i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty 
od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak wi-
dzieliście Go wstępującego do nieba».

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 47
Ref: Pan wśród radości wstępuje do nieba

Ewangelia (Mt 28, 16-20)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na 
górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go 
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jed-
nak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich 
i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest 
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udziela-
jąc im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie je zachowywać wszyst-
ko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z 
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata».

Drugie czytanie  (Ef 1, 17-23)
Bracia: Bóg Pana naszego, Jezusa Chry-
stusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha 
mądrości i objawienia w głębszym pozna-
waniu Jego samego. Niech da wam światłe 
oczy serca, byście wiedzieli, czym jest na-

dzieja, do której On wzywa, czym bogactwo 
chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i 
czym przeogromna Jego moc względem nas 
wierzących – na podstawie działania Jego 
potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił 
Go z martwych i posadził po swojej prawi-
cy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką 
Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowa-
niem, i ponad wszelkim innym imieniem, 
wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w 
przyszłym. I wszystko poddał pod Jego sto-
py, a Jego samego ustanowił nade wszystko 
Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, 
Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszel-
kimi sposobami.

Czytania na następną niedzielę
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Pierwsze czytanie: Dz 2, 1-11
Psalm: Ps 104
Drugie czytanie: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13
Ewangelia: J 20, 19-23



warsztaty muzyki liturgicznej XI warsztaty odbędą sie w 
dniach 9-11 czerwca 2017 w parafii pw. św. Wojciecha na South Kensington, Little Brompton 
Oratory. Poprowadzą je znakomici polscy kompozytorzy: Piotr Pałka i Hubert Kowalski. Za-
pisy i szczegółowe informacje u Justyny Masłowskiej e-mail: justys.maslowska@gmail.com & 
Anny Zielonki e-mail: zieloneczka@gmail.com

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. 

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy pełnią tę 
posługę, zaproszeni są na Mszę św. i spotkanie 
w czwartek, 1.6 o godz. 19.30 do małej kaplicy.

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

Kolekta W poprzednią niedzielę kolekta wy-
niosła £753.99, wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za złożone ofiary. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

„Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was 
do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”. Dzisiejsza uro-
czystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa to kolejna z wielkich tajemnic naszej wiary. Nie 
jest łatwo ją wyjaśnić, ponieważ w samej liturgii słowa jest niewiele opisów tego nadzwy-
czajnego wydarzenia. Ta tajemnica ma to do siebie, że można ją kontemplować, zbliżać się 
w pokornym zachwycie, jednak nie zawsze wszystko w niej rozumiejąc. Zapewne każdy 
z nas na swój sposób stawia sobie pytania o niebo, czym ono jest, gdzie się ono znajduje, 
kto tam jest, czy jest tam też miejsce dla mnie, czy ono naprawdę istnieje i czy w ogóle 
warto o nie zabiegać. Jak widać pytań mamy wiele. Ilekroć próbujemy na nie odpowiadać, 
bardzo często jesteśmy rozczarowani, ponieważ odpowiedzi są ograniczone i nie wyczer-
pują bogactwa tej tajemnicy. Jak my mamy rozumieć to wydarzenie w naszym życiu? Jak 
połączyć te dwie rzeczywistości, niebiańską i ziemską, w codzienności? Jako chrześcijanie 
powinniśmy zmierzyć się z trudną prawdą, że zdobywanie nieba to nie tylko kwestia bycia 
dobrym człowiekiem, ale to poważna decyzja. 

Dzisiejsza uroczystość uczy nas, abyśmy nie tylko wpatrywali się w niebo, ale przede 
wszystkim mocno stali na ziemi, nadając właściwy sens i kierunek naszej pracy oraz na-
szemu życiu w perspektywie wieczności. Jezus jest naszym mistrzem, a idąc Jego śladami 
uczymy się wykorzystywać wszystkie swoje możliwości, zdolności i talenty tak, aby dojść 
do ostatecznego celu, którym jest niebo. Musimy jednak pamiętać, że niebo to owoc zma-
gań całego ziemskiego życia, a droga do niego zaczyna się już tutaj poprzez nasze wybory. 
Ponadto Jezus nie pozostawia nas samych, ale daje nam Ducha Świętego, aby nas umac-
niał, oświecał i towarzyszył nam w drodze do nieba. Co robię, aby bardziej zrozumieć 
tajemnicę nieba? Czy pragnę tam się dostać? Czy pomagam innym dotrzeć do nieba?

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.

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.

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

POMOC PRAWNA możliwa jest do 
uzyskania w każdy poniedziałek od godz.10.00 – 
11.00 pod numerem telefonu 02032870344.

Kalendarz liturgiczny
31 maja (środa) :
Święto nawiedzenia Najśw. Maryi Panny, 
1 czerwca (czwartek):
Wsp. św Justyna,
3 czerwca (sobota) u jezuitów:
Wsp. św. Karola Lwangi i towarzyszy, męczenników

o. Bogdan Leśniak SJ

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (23.5) nie będzie spotkania 
Wspólnoty.

święto rodziny w laxton hall Tradycyjnie w uroczystość Ze-
słania Ducha Świętego zapraszamy na święto Rodziny do Laxton Hall. W programie Msza św. 
o godz. 12:00 Msza Święta, Grill, 14:15 Konferencja: Marcin Jakimowicz „Mam tę moc. Do 
czego zdolny jest chrześcijanin?”15:15 Koncert zespołów: Amen AdoraMus Emigranci Naj-
wyższemu. Adres: Niedziela, 4 czerwca, NN17 3AU Laxton Hall. Organizatorem wydarzenia 
jest Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii. 

zesłanie ducha świętego
Wigilia Zesłania odbędzie się w sobotę 3 czerw-
ca. O godzinie 18.15 - Nabożeństwo Słowa i Pie-
śni (w jęz. angielskim, polskim i hiszpańskim); 
19.00 - Uroczysta Msza Wigilii; następnie - Aga-
pa (wspólny posiłek z przyniesionych darów); od 
godziny 21.30 - dalszy ciąg czuwania dla chęt-
nych w j. polskim prowadzone przez Wspólnotę 
u Przyjaciela.

pierwsza komunia
Dziś o godz. 13.30 dzieci z naszego duszpasterstwa 
przyjmą I Komunię św. Prosimy o Waszą modlitwę 
w ich intencji oraz w intencji ich rodzin.


