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Szukać i znajdować Boga 
we wszystkich rzeczach. 

ŚW. IGNACY Z LOYOLI

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Jer 20, 7-9)

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się 
uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Sta-
łem się codziennym pośmiewiskiem, wszy-
scy mi urągają. Albowiem ilekroć mam 
zabierać głos, muszę obwieszczać: «Gwałt 
i ruina!» Tak, słowo Pańskie stało się dla 
mnie codzienną zniewagą i pośmiewi-
skiem. I powiedziałem sobie: Nie będę Go 
już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale 
wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień,
nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, 
by go stłumić, lecz nie potrafiłem. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Niech Bóg da nam wewnętrze poznanie  
Pana, który dla nas stał się człowiekiem, 
abyśmy go więcej kochali i szli jego drogą.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 145

Ref: Będę chwalił Pana po wieczne czasy

I will bless the Lord at all times

Ewangelia (Łk 14, 25-33)

A szły z Nim wielkie tłumy. On odwrócił 
się i rzekł do nich: «Jeśli kto przychodzi do 
Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i 
matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i 
siebie samego, nie może być moim uczniem.  
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, 
ten nie może być moim uczniem. Bo któż 
z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie 
wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na 
wykończenie? Inaczej, gdyby założył funda-
ment, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, 
patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten 
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wy-
kończyć”. Albo który król, mając wyruszyć, 
aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usią-
dzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć ty-
sięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 
dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw 
niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy 
tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki 
pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrze-
ka się wszystkiego, co posiada, nie może być 
moim uczniem. 

Drugie czytanie  (1Kor 10, 31-11,1)

Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek 
innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą 
czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla 
Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościo-
ła Bożego, podobnie jak ja, który się sta-
ram przypodobać wszystkim pod każdym 
względem nie szukając własnej korzyści, 
lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie 
naśladowcami moimi, tak jak ja jestem na-
śladowcą Chrystusa.

Czytania na następne niedziele
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Pierwsze czytanie: Mdr 12, 13. 16-19
Psalm: 86
Drugie czytanie: Rz 8, 26-27
Ewangelia: Mt 13, 24-43 
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Pierwsze czytanie: 1 Krl 3, 5. 7-12
Psalm: 119
Drugie czytanie: Rz 8, 28-30
Ewangelia: Mt 13, 44-52



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 minioną nie-
dzielę wyniosła £669.64, dziękujemy za złożone 
ofiary.  

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

Mimo, że do liturgicznego wspomnienia św. Ignacego zostały jeszcze ponad dwa tygo-
dnie, my już dziś świętujemy Jego dzień. Z całą pewnością święty Ignacy, towarzyszący 
nam swoją obecnością, może być z nas dumny. Wiele narodowości które się tu spotykają 
i wspólnie modlą, różne formy pracy i różne spojrzenie na świat, to cechy ludzi, które 
Ignacy bardzo doceniał. Różnorodność bowiem, była dla niego niesamowitym kapitałem  
oraz dowodem na to, jak Pan Bóg w swej dobroci stwarza świat i ludzi, którzy przez swoją 
różnorodność mogą się wzajemnie ubogacać i rozwijać. 

Święty Ignacy otrzymał od Boga wiele darów i charyzmatów, które najpierw służyły małej 
grupie jego towarzyszy, a teraz obecne są w całym Kościele. Kiedy patrzę na naszą parafię, 
to mam wrażenie, że my także otrzymaliśmy dary i charyzmaty od Boga, byśmy razem 
mogli funkcjonować w jednej niewielkiej parafii, rozwijać się wzajemnie i uczyć się od sie-
bie. Jeśli jednak pomyślimy o tym nieco szerzej, to przecież taki jest cały Kościół.  Można 
więc chyba powiedzieć, że dziś świętujemy Kościół w naszej parafii. Św. Ignacy jest niejako 
pretekstem i motywem do tego, aby świętować bogactwo Kościoła między nami. 

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.

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
22 lipca (sobota):
Wsp. św. Marii Magdaleny
24 lipca (poniedziałek) w Polsce:
Wsp. św. Kingi, dziewicy 
25 lipca (wtorek) w Polsce:
Święto św. Jakuba Apostoła
26 lipca (środy):
Wsp. św. Joachima i Anny, rodziców Maryi
29 lipca (sobota):
Wsp. św. Marty
31 lipca (poniedziałek):
Uroczystość św. Ignacego Loyoli

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 poniedziałki o godz. 19:30, zapraszamy na 
rozważanie Słowa Bożego i modlitwę. 

parish fiesta dziś świętujemy odpust parafialny św. Ignacego Loyoli. Uroczysta 
Msza św. o godz. 11.30, a po niej wiele atrakcji na boisku szkolnym. Mamy nadzieję, że będzie 
to dobra okazja do spotkania na zakończenie roku duszpaterskiego.

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. 

róża różańca 
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę świętą w 
Małej Kaplicy w III czwartek miesiąca tj. 20.7 o 
godz. 19.30.

dziękujemy
za pomoc w sprzątaniu kościoła tym, którzy  
w miniony piątek brali w nim udział. Zaprasza-
my do udziału w tej posłudze dla naszej Wspól-
noty Parafialnej.

divine mercy group Spotka-
nie odbędzie się we wtorek 25.07. i rozpocznie się 
Mszą św. o godz. 18.30 w kościele. Po Mszy św. 
zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Mi-
łosierdzia w j. angielskim, polskim i hiszpańskim.

Kancelaria parafialna
Intencje mszalne i wszystkie sprawy kancela-kancela-
ryjne są obsługiwane po Mszach świętych lub 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.jubileusz 10-lecia naszego duszpaterstwa We wrześniu 

będziemy świętowali 10 lat, odkąd, jako polska społeczność zaczęliśmy oficjalnie gromadzić 
się w St Ignatius Parish! Mamy nadzieję, że ten pierwszy jubileusz będzie okazją do wspólnego 
świętowania, wspominania i dziękowania Panu Bogu za historię i teraźniejszość. W sobotę 16 
września zapraszamy na koncert uwielbienia prowadzony przez grupę Back Home z Warsza-
wy. Przed koncertem będzie możliwość prezentacji własnych talentów od godz. 18.00, szcze-
góły u o. Bogdana. W niedzielę 17.09 o godzinie 13.30 zapraszamy na Eucharystię sprawowa-
ną przez obecnych i byłych duszpasterzy, po Mszy św. planujemy urodzinowy tort w ogrodzie. 

o. Mateusz Konopiński SJ


