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Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteścia, a ja was 
pokrzepię. Ja dam wam wytchnienie. 
(Mt 11, 28)

MOC CHRYSTUSA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Za 9, 9-10)

Tak mówi Pan: «Raduj się wielce, Córo Sy-
jonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto 
Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i 
zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, 
na oślątku, źrebięciu oślicy. On usunie ry-
dwany z Efraima, a konie z Jeruzalem; łuk 
wojenny zostanie złamany. Pokój ludom 
obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od 
morza do morza, od brzegów Rzeki aż po 
krańce ziemi».

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 145

Ref: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, 
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie 
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Ref: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Ref: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła 
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa 
i niech głoszą Twoją potęgę.

Ref: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, 
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, 
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Ref: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Ewangelia (Mt 11, 25-30)

W owym czasie Jezus przemówił tymi sło-
wami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i 
ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi 
i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 
Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodo-
banie.Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. 
Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca 
nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn ze-
chce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarz-
mo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i 
pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla 
dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje 
jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Drugie czytanie  (Rz 8, 9. 11-13)

Bracia: Wy nie żyjecie według ciała, lecz 
według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was 

mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chry-
stusowego, ten do Niego nie należy. A jeże-
li mieszka w was Duch Tego, który Jezusa 
wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił 
Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do 
życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszka-
jącego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, 
bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć 
mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli 
według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś 
przy pomocy Ducha zadawać będziecie 
śmierć popędom ciała – będziecie żyli.

Czytania na następną niedzielę
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Pierwsze czytanie: Iz 55, 10-11
Psalm: 65
Drugie czytanie: Rz 8, 18-23
Ewangelia: Mt 13, 1-23



adoracja Najświętszego Sakramentu  
w piątek w naszym kościele od 10:30 do 11:30 i od 
19:00 do 20:00. Zapraszamy!

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 Wysokość kolekty w niedzielę 25.06 
wyniosła £740.87, a w niedzielę 2.07 wyniosła 
£701.21 dziękujemy za złożone ofiary.  

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. 
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się od Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a 
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. Zapewne każdy z nas w swoim życiu doświadcza 
różnego rodzaju przeciwności, trudu, cierpienia, samotności, niezrozumienia, a nawet 
odrzucenia przez najbliższych. Dlatego też w tych trudnych chwilach szukamy pociesze-
nia, wsparcia oraz zrozumienia. Jest to naturalna reakcja człowieka. W takich sytuacjach 
dzisiejszy świat proponuje wiele dróg, środków, nauczycieli i mistrzów. W tej różnorodno-
ści propozycji, zazwyczaj wybieramy szybkie, łatwe oraz na pozór skuteczne i drastycznie 
znieczulające środki, takie jak: narkotyki, alkohol, pornografia, hazard, ucieczka w sa-
motność, itp. Niestety nie rozwiązują one problemów, ale przede wszystkim je pogłębiają.

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zaprasza nas, abyśmy przyszli do Niego i Jemu powie-
rzyli swoją bezradność, cierpienie, samotność i utrudzenie. Chrystus zna nas najlepiej i 
wie czego najbardziej potrzebujemy. On kocha prawdziwą miłością i chce dla nas tylko 
dobra. Pragnie nas podźwignąć, uleczyć i ukoić nasze rany. Jeśli chcemy, aby Jezus nas 
wzmacniał, krzepił i ratował od wszelkiego zła, bólu i ucisku, nie możemy zadowalać się 
życiem w marazmie, bez planu i konkretów. Prośmy o szczerą bliskość z Panem Jezusem, 
abyśmy bez lęku mogli Mu powierzyć swoje obawy, trudy i przeciwności. Tylko Chry-
stus Zmartwychwstały miłością miłosierną jest w stanie wszystko przemienić, wzmocnić i 
uświęcić nawet to, co wydaje się po ludzku niemożliwe. On nas nigdy nie zostawi i zawsze 
będzie nas szukał. Tylko Bóg może dać człowiekowi ostatecznie odpoczynek i ukojenie. 
On chce, aby w Nim spocząć i w pełnej ufności zwracać się do Niego w każdej chwili, i to 
nieważne czy jesteśmy w stanie strapienia czy pocieszenia duchowego. Dzisiejsza Ewange-
lia zapewnia nas, że jeśli idziemy przez życie z Jezusem, to żaden trud, wysiłek, zmaganie 
nie będzie dla nas ciężkie, bo „Jego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie”.

Czy przychodzę do Jezusa i powierzam Mu swoje utrudzenie i zmęczenie? Czy moje zmę-
czenie wynika z trudu życia Ewangelią, czy z nudy i pustki życiowej? Czy uczę się cichości, 
prostoty i pokory serca od Jezusa?

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
11 lipca (wtorek):
Święto św. Benedykta, opata patrona Europy
13 lipca (czwartek) w Polsce:
Wsp. św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
15 lipca (sobota):
Wsp. św. Bonawentury, bp i doktora Koscioła

o. Bogdan Leśniak SJ

bierzmowanie Z tyłu kościoła dostępne są formularze dla tych, którzy chcieliby 
uczestniczyć w programie przygotowującym do sakramentu bierzmowania. Program ten jest 
tylko w języku angielskim i skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 lat wzwyż. Wypeł-
nione formularze prosimy składać w zakrystii lub w kopercie na portierni domu parafialnego. 
Program rozpocznie się w październiku. Więcej informacji na formularzu zgłoszeniowym.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (10.7) o godz. 19:30, zapraszamy 
na adorację, rozważanie Słowa Bożego i modlitwę. 

parish fiesta czyli odpust parafial-
ny św. Ignacego Loyoli odbędzie się 16. lipca. 
Uroczysta Msza św. będzie sprawowana o godz. 
11.30, a po niej wiele atrakcji na boisku szkol-
nym. Przed Mszą św. do domu parafialnego 
można przynosić jedzenie na wspólny stół. Od 
godziny 10.00 oraz po całym wydarzeniu prosi-
my Was o pomoc w przygotowaniu i sprzątaniu 
boiska szkolengo. W tym dniu nie będzie Mszy 
św. o godz. 13.30. Zapraszamy już dziś!

sprzątanie kościoła
w piątek (14.6) po adoracji Najświętszego Sakra-
mentu o  godz. 20:00. Jako wspólnota Polaków 
jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie naszego 
kościoła. Zapraszamy do włączenia się w dbanie 
o wspólne dobro.

msza św. na zakończenie roku pracy aposto-
latu społecznego, wraz z podopiecznymi, odbędzie 
się w piątek (14.7) o godz. 13:00 w kaplicy.

okres wakacyjny W czasie wakacji w naszym duszpasterstwie 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. 


