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Jezus dając nam swoje Ciało i Krew 
daje nam dostęp do życia wiecznego. To 
On jest jedynym kryterium zbawienia.

CHLEB ŻYCIA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Pwt 8, 2-3. 14b-16a)

Mojżesz powiedział do ludu: «Pamiętaj na 
wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, 
Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pusty-
ni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co 
jest w twym sercu: czy strzeżesz Jego nakazu, 
czy też nie? Utrapił cię, dał ci odczuć głód, 
żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani 
twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, 
że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, 
ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi 
z ust Pana. Nie zapominaj o Panu, Bogu 
twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, 
z domu niewoli. On cię prowadził przez 
pustynię wielką i straszną, pełną wężów 
jadowitych i skorpionów, przez ziemię su-
chą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze 
skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni 
manną, której nie znali twoi przodkowie».

Alleluja, Alleluja, Alleluja

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

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 147

Ref: Kościele święty, chwal swojego Pana 
Chwal, Jeruzalem, Pana, 
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich 
i błogosławi synom twoim w tobie.

Ref: Kościele święty, chwal swojego Pana 
Zapewnia pokój twoim granicom 
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, 
a szybko mknie Jego słowo.

Ref: Kościele święty, chwal swojego Pana 
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, 
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, 
nie oznajmił im swoich wyroków.

Ewangelia (J 6, 51-58)

Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem 
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli 
ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wie-
ki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, 
wydane za życie świata». Sprzeczali się więc 
między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może 
nam dać swoje ciało do jedzenia?» Rzekł do 
nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powia-
dam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała 
Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie 
będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa 
moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wiecz-
ne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a 
Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto 
spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa 
we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyją-
cy Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto 
Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To 
jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on 
taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a 
poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie 
żył na wieki».

Drugie czytanie  ( 1 Kor 10, 16-17)

Bracia: Kielich błogosławieństwa, który bło-
gosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi 

Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie 
jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ 
jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy 
jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z 
tego samego chleba.

Czytania na następną niedzielę
XII Niedziala Zwykła, Rok A

Pierwsze czytanie: Jr 20, 10-13
Psalm: 69
Drugie czytanie: Rz 5, 12-15
Ewangelia: Mt 10, 26-33



grupa dziurawa skarpeta wraz z fundacją Human Lex Instytut, Funda-
cją You Press, Stowarzyszeniem Monar oraz Stowarzyszeniem Barka zapraszają na premierę fil-
mu dokumentalnego „Dziurawa Skarpeta na Emigracji”. Jest to film o stereotypach i prawdzie 
o bezdomności, o tym czym różni się bezdomność w Polsce od tej w Anglii. Czy nasi rodacy 
chcą wracać do naszego kraju pomimo tego, że nie udało im się zrealizować swoich marzeń za 
granicą. Film odpowiada na pytanie czy można poradzić sobie z problemem bezdomności i jak 
to zrobić? Projekcja filmu odbędzie się w czwartek 22.06 o godz. 20.00 w domu parafilanym.

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 £741,52, wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za złożone ofiary. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

Zdarza nam się myśleć, że dobre życie, życie pełne dobrych uczynków, jałmużny, postów 
i modlitwy może nas doprowadzić do życia wiecznego. Dzisiejsza Ewangelia zupełnie od-
wraca to myślenie i pomaga nam zrozumieć, że jedyną drogą zbawienia jest Jezus Chry-
stus. Kiedy spojrzymy na nasze życie przez pryzmat Eucharystii wiele rzeczy staje się dla 
nas jasne. To tu zaczyna kwitnąć w nas dobro, szacunek i pragnienie czynienia wielkich 
rzeczy. Kiedy spotykamy się z Jezusem Chrystusem, który za nas oddał swoje życie, i który 
nie przestaje się za nas ofiarowywać, i w tym świetle widzimy nasze życie, które wciąż jest 
pełne upadków, grzechów i zła, to staje się dla nas oczywistym, że właśnie tacy potrzebu-
jemy Jezusa. Jezusa, który pełen dobroci i troski postanawia wciąż się nam dawać. 

Nie ma większego zawierzenia niż to, które dzieje się na Mszy św. Nic lepszego nie może 
się nam wydarzyć. Każdego dnia, na każdej Mszy św. Bóg nie tylko jest obecny między 
nami, ale daje się nam, abyśmy mogli się Nim karmić. Ważkość tego momentu niech po-
twierdzają również nasze starania i pragnienia, by w tym uczestniczyć, ale także tęsknota 
za tym wielkim darem rodząca się w sercach ludzi, którzy nie mogą w pełni jednoczyć się 
z Panem. Jako wspólnota pamiętajmy o jednych i drugich, o tych, którzy przyjmują i tym 
samym roznoszą w świat Boże dobro i o tych, którzy tęsknią, aby i oni mogli doświadczać 
Bożego prowadzenia.
Z całą pewnością nie ma między nami lepszych i gorszych. Są tylko ci, których Bóg wy-
brał, aby uczestniczyli w życiu wiecznym. Jesteśmy ukochanymi grzesznikami. Pomimo 
wszystko Bóg nigdy nie przestanie się nam dawać.
 

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
23 czerwca (piątek ):
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
24 czerwca (sobota):
Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela

o. Mateusz Konopiński SJ

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (19.6) o godz. 19:30, zapraszamy 
na wspólną modlitwę i rozważanie Słowa Bożego. 

parish fiesta Już teraz zapraszamy na odpust parafialny św. Ignacego Loyoli 16. 
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 wyłożone 
z tyłu kościoła. Każdy los kosztuje £1, a w każdym biuletynie jest 5 losów. Życzymy wysokich 
wygranych! Losy należy oddać siostrze Eugeni lub o. Mateuszowi do 13 lipca. 

i komunia 2018  Z tyłu kościoła 
dostępne są formularze dla tych, którzy chcieli-
by uczestniczyć w Katechezie Rodzinnej przygo-
towującej do I Komunii św. w języku polskim. 
Program ten jest dla dzieci z klas 3 lub starszych. 
Wypełnione formularze prosimy składać w za-
krystii lub w kopercie na portierni domu para-
fialnego. Ilość miejsc jest ograniczona. Więcej 
informacji na: www.stignatius.pl lub www.scho-
olandfamily.org.

najświętsze serce pana jezusa  
W piątek 23 czerwca o godz. 18.30 zostanie od-
prawiona uroczysta Msza św. w dwóch językach, 
w czasie której będziemy oddawać pod opiekę 
Serca Jezusowego naszą parafię i cały świat. W 
tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych.

jesuit pastoral conference  
odbyła się w dniach od 8 do 10.06 i zgromadziła 
reprezentantów z wszystkich jezuickich parafii w 
UK. Nasza parafia była reprezentowana przez os-
oby z różnych grup językowych. Pan Dawid Kras-
uwski i o. Bogdan podzielą się refleksjami z tego 
spotkania w najbliższą niedzielę w czasie Mszy św. 


