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Wielkie żniwo #Bądź#siewcą#pokoju

XIV Niedziela Zwykła, Rok C

LITURGIA SŁOWA

Ewangelia (Łk 10, 1-12.17-20) 
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedem-
dziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po 
dwóch przed sobą do każdego miasta i miej-
scowości, dokąd sam przyjść zamierzał. 
Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało; proście więc 
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na 
swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak 
owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa 
ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze 
nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakie-
goś domu, najpierw mówcie: Pokój temu 
domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny 
pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli 
nie, powróci do was. W tym samym domu 
zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo 
zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie 
przechodźcie z domu do domu. Jeśli do 
jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, 
jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie 
chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przy-
bliżyło się do was królestwo Boże».

Pierwsze Czytanie (Iz 66, 10.12-14c)

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się 
w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się 
z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią 
smuciliście. Tak bowiem mówi Pan: «Oto 
Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę 
narodów – jak strumień wezbrany. Ich nie-
mowlęta będą noszone na biodrach i na ko-
lanach będą pieszczone. Jak kogoś pociesza 
własna matka, tak Ja was pocieszać będę; 
w Jerozolimie doznacie pociechy». Na ten 
widok rozradują się serca wasze, a kości 
wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka 
Pana da się poznać Jego sługom.

Psalm: Ps 66

Niech cała ziemia chwali swego Pana.

Drugie czytanie  (Ga 6, 14-18)

Bracia: Co do mnie, to nie daj Boże, bym 
się miał chlubić z czego innego, jak tylko 
z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany 
dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzeza-
nie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko 
nowe stworzenie. Na wszystkich tych, któ-
rzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela 
Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie! 
Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przy-
krości: przecież ja na ciele swoim noszę 
blizny, znamię przynależności do Jezusa. 
Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
niech będzie z duchem waszym, bracia! 
Amen.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
W sercach waszych niech panuje pokój 
Chrystusowy;
słowo Chrystusa niech w was mieszka w 
całym swym bogactwie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ

XV Niedziela Zwykła – Rok C 
I czytanie: Pwt 30, 10-14
Psalm: Ps 69 lub Ps 19
II czytanie: Kol 1, 15-20
Ewangelia: Łk 10, 25-37



do naszej parafii, a także tym parafianom, 
którzy tego jeszcze nie zrobili, polecamy, 
by skorzystali z formularzy dostępnych 
z tyłu kościoła (St Ignatius Parish – Pa-
rishioner Registration Form) i dokonali 
zapisu do wspólnoty parafialnej.

Nowo przybyłym

Kolekta w poprzednią niedzielę wy-
niosła £2,634.60 Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za złożone ofiary.

Kolekta

przybyłych do naszego kościoła i na-
szej wspólnoty parafialnej! Parafia 
św. Ignacego to miejsce, gdzie spoty-
kają się różne wspólnoty językowe.  
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i bło-
gosławionego tygodnia.

Witamy wszystkich

po polsku: w każdą niedzielę
13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna
po angielsku: codziennie o 10:00 i 18:30 
w niedzielę: (sobota 19:00) 8:00; 10:00; 
11:30; 18:00

Msze święte

po polsku: w każdą niedzielę 
12:45–13:15 
18:45–19:30
Istnieje możliwość umówienia się na  
spowiedź indywidualnie.

Spowiedź

w lipcu i sierpniu będzie czynna w ograni-
czonym zakresie po niedzielnych Mszach 
św. w j. polskim. Intencje mszalne można 
zamawiać po każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Opowieść pielgrzyma 

Rozdział III
MANRESA (marzec 1522 – luty 1523) 
Udręki ducha. 

23. I chociaż tego sam nie powiedział 
spowiednikowi, ten samorzutnie pole-
cił mu, żeby się nie spowiadał z żadnej 
rzeczy przeszłej, chyba że jakaś rzecz 
byłaby bardzo jasna i pewna. A ponie-
waż jemu wszystkie te rzeczy wydawały 
się bardzo jasne, nie odniósł żadnego 
pożytku z tego polecenia i dalej się drę-
czył. W owym czasie mieszkał wzmian-
kowany Pielgrzym w pokoju, który mu 
dali dominikanie w swoim klasztorze. 
Wytrwale oddawał się modlitwie po 7 
godzin dziennie, na kolanach, wstając 
co dzień o północy, i wszystkim innym 
ćwiczeniom pobożnym wyżej wymie-
nionym. Ale w tym wszystkim nie 
znajdował żadnego lekarstwa na swe 
skrupuły, które go męczyły przez kilka 
miesięcy. Pewnego razu, gdy był szcze-
gólnie udręczony, zaczął się modlić i w 
zapale głośno wołać do Boga mówiąc: 
„Pomóż mi, Panie, bo nie znajduję żad-
nego lekarstwa u ludzi, ani u żadnego 
innego stworzenia. Gdybym sądził, że 
będę mógł je znaleźć, żaden trud nie 
byłby dla mnie za wielki. Ukaż mi, Pa-
nie, gdzie mógłbym znaleźć lekarstwo! 
Choćbym miał biegnąć za szczenięciem,
żeby od niego otrzymać pomoc, uczynił-
bym to”... 

Grupa młodych

spotyka się we wtorki o godz. 19:00. 
Wszelkie informacje u Rafała Kasperko-
wicza 07713 139923. Ostanie spotkanie 
przed wakacjami odbędzie się 09.07. 

I Komunia 2020

w dzisiejszą niedzielę kończymy przyj-
mowanie formularzy dla tych, którzy 
zgłosili uczestnictwo w Katechezie Ro-
dzinnej przygotowującej do I Komunii św. 
w języku polskim.

Inigo

Nagrody dla dzieci

W przyszłą niedzielę, wszystkie dzieci, 
które w ciągu roku zbierały naklejki do 
książeczek „Słowa z Mocą” będą mogły 
odebrać przygotowane dla nich nagrody. 

Zapraszamy w sobotę 13.07 o godz 19:00 
na Mszę św. podczas której będziemy 
dziękowali Panu Bogu za posługę o. Bog-
dana w naszej wspólnocie parafialnej. Po 
Mszy św. zapraszamy na poczęstunek do 
domu parafialnego.

Wspólnota u Przyjaciela

zaprasza w poniedziałek 08.07 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

II Kolekta

będzie zbierana po Mszy św. Ofiara ta zo-
stanie przeznaczona dla o. Bogdana jako  
podziękowanie za Jego pracę w naszym 
duszpasterstwie. Dziękujemy!

Podziękowanie  
dla o. Bogdana

Rada duszpasterstwa

odbędzie się w niedzielę 14.07 po Mszy 
św. o godz 13:30. Wszelkie sugestie są 
mile widziane, można je przekazywać 
drogą elektroniczną bądź bezpośrednio 
do duszpasterzy. Będzie to ostatnie spo-
tkanie Rady w tym roku szkolnym.

Okres wakacyjny

W czasie wakacji w naszym duszpaster-
stwie Msze św. w języku polskim będą 
odprawiane zarówno o godzinie 13.30,  
jak i 19.30. Kancelaria parafialna w lipcu 
i sierpniu będzie funkcjonowała po nie-
dzielnych Mszach świętych w ograniczo-
nym zakresie. 

Divine Mercy Group

Spotkanie odbędzie się w środę 10.07 i 
rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:30 w 
kościele. Po Mszy św. zapraszamy na na-
bożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia 
w j. angielskim, polskim i hiszpańskim.


