
wydanie wakacyjne 2016 

DUSZPASTERSTWO POLSKIE: 27 High Road, London N15 6ND;  
o. Mateusz Konopiński SJ, o. Bogdan Leśniak SJ, tel.: 07542873055

facebook.com/stignatiusplstignatiuspl@gmail.com, www.stignatius.pl,

lipiec 2016

Co zrobiłem dla Jezusa?
Co dla Niego dzisiaj czynię?
Co zamierzam uczynić dla 
Niego w przyszłości?  

IGNACY LOYOLA

5 lipca (wtorek):
Wsp. św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy,

6 lipca (środa):
Wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy,

8 lipca (piątek) w Polsce:
Wsp. św. Jana z Dukli,

9 lipca (sobota):
Wsp. św. męczenników Leona Mangina, kapłana, 
Marii Zhu Wu i towarzyszy, męczenników,

11 lipca (poniedziałek):
Święto. św. Benedykta, opata, patrona Europy,

13 lipca (środa) w Polsce: 
Wsp. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta,

15 lipca (piątek):
Wsp. św, Bonawentury, bp. i doktora kościoła,

16 lipca (sobota):
Wsp. NMP z Góry Karmel (Matki Boskiej 
Szkaplerznej),

22 lipca (piątek): 
Święto św. Marii Magdaleny,

23 lipca (sobota):
Święto św. Brygidy, zakonnicy patronki Europy,

25 lipca (poniedziałek):
Święto św. Jakuba Apostoła,

26 lipca (wtorek)
Wsp. św. Joachima i Anny, rodziców NMP,

29 lipca (piątek)
Wsp. św. Marty,

31 lipca (niedziala) u Jezuitów:
Uroczystość św. Ignacego z Loyoli,
założyciela zakonu i patrona parafii,

Liturgia Słowa na niedziele 
w miesiącu lipcu

3 lipca 2016

Czternasta Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: Iz 66, 10-14 
Psalm: Ps 65
Drugie czytanie: Ga 6, 14-18
Ewangelia: Łk 10, 1-12, 17-20

10 lipca 2016

Piętnasta Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: Pwt 30, 10-14 
Psalm: Ps 68
Drugie czytanie: Kol 1, 15-20
Ewangelia: Łk 10, 25-37

17 lipca 2016

Szesnasta Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: Rdz 18, 1-10 
Psalm: Ps 14
Drugie czytanie: Kol 1, 24-28
Ewangelia: Łk 10, 38-42

24 lipca 2016

Siedemnasta Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: Rdz 18, 20-32 
Psalm: Ps 137
Drugie czytanie: Kol 2, 12-14
Ewangelia: Łk 11, 1-13

31 lipca 2016

Uroczystość św. Ignacego z Loyoli,  
patrona parafii
Pierwsze czytanie: Jer 20, 7-9
Psalm: Ps 33
Drugie czytanie: 1Kor 10, 31 - 11, 1
Ewangelia: Łk 14, 25-33

Kalendaraz Liturgiczny
lipiec 2016



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 miesiacu lipcu 
zebrana kwota zostanie podana na początku no�
wego roku szkolnego

Kancelaria parafialna
Intencje mszalne i wszystkie sprawy kancela�kancela�
ryjne są obsługiwane po Mszach świętych lub 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:15–19:15

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

wspólna koronka 
W niedziele Roku Miłosierdzia, około godziny 19:10 
będzie możliwość wspólnej modlitwy Koronką do 
Miłosierdza Bożego.

sprzątanie kościoła
w piątek (8.7) 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.

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. 

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.

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 okresie wakacyjnym spotkania będą odbwały 
się w każdy poniedziałek o  godzinie 19:30. 
Zapraszamy na wspólną modlitwę i rozważanie 
Słowa Bożego. 

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 Eugenii lub o. Bogdanowi do 27 lipca. 

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 
do 29 lipca 2016. Program rozpocznie się w październiku. Więcej informacji na formularzu 
zgłoszeniowym.

W lipcu obchodzimy uroczystość ku czci świętego Ignacego Loyoli, patrona naszej parafii. Czy 
wiemy, kim jest nasz patron? Ten szesnastowieczny Święty urodził się w szlacheckiej rodzinie 
Basków (Hiszpania), i do momentu nawrócenia prowadził życie światowe oraz fascynowały go 
wojna i dworska sława. Święty Ignacy jest nie tylko znany, jako założyciel zakonu jezuitów, ale 
przede wszystkim jako, autor ćwiczeń duchownych, specjalista rozeznawania duchów, mistrz 
łączenia życia kontemplacyjnego w codziennym zaangażowaniu, zatroskany o formacje du�
chową kleru, elit społecznych oraz ludzi marginesu społecznego. Niewątpliwie charaktery�
stycznym rysem duchowości ignacjańskiej jest centralność osoby Jezusa Chrystusa w życiu 
i działaniu oraz czucie z Kościołem hierarchicznym. Święty Ignacy uczy nas, że nie można 
naśladować Chrystusa, inaczej jak tylko w Kościele i wraz z nim.  Ponadto był człowiekiem o 
szerokich horyzontach. To właśnie w jego szkole wielcy misjonarze Dalekiego Wschodu (np. 
św. Franciszek Ksawery) i Ameryki Łacinskiej nauczyli się inkulturować Ewangelię pośród 
ludów tubylczych oraz wchodzić na dwory królewskie, by pokazać, że władza jest służbą, a 
nie okrutnym wykorzystywaniem bezbronnych ludzi. Na szczególną uwagę zasługuje dobrze 
pojęta kreatywność, pokora i posłuszeństwo w Kościele. Według św. Ignacego tylko poprzez 
pokorną postawę można służyć na większą chwałę Bogu i tym samym budowac Królestwo 
Boże na ziemi. Ad maiorem Dei gloriam!

światowe dni młodzieży
W tym miesiącu w sposób szczególny zaprasza�
my wszystkich do modlitwy w intencji Świato�
wych Dni Młodzieży oraz wizyty Ojca Świętego 
w Polsce. Waszej pamięci polecamy także jezuic�
ki projekt MAGIS, który przygotowuje młodych 
zrzeszonych w jezuickich  duszpasterstwach z 
całego świata, do uczestnictwa w tym historycz�
nym wydarzeniu.


